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PIOBB

E SUA OBRA

iVîpesar de ter nascido na Franga, Pierre

Vincent Piobb era descendente de uma nobre

estirpe italiana tendo, inclusive, direito ao

titulo de conde. Aristocrata, culto, versado

em ciencias juridicas e sociais, Piobb dedicou

grande parte da sua vida ao estudo do simbo-

lismo, da magia e do hermetismo.

Para entender sua formagao cultural, e

precise localiza-lo historicamente. Piobb nas-

ceu em Paris em 1874, logo apos o desastre

de Sedan, quando a Republica tentava re-

constituir politicamente a Franga. Nesse

mesmo periodo ocorria a rea^ao contra o

naturalismo literario. Esse m-ovimento cul-

tural de oposi^ao aos padroes academicos

estabelecidos era liderado por Huysmans no

romance e por Mallarme e Rimbaud na poe-

sia. E conveniente esclarecer que Huysmans,

assim como Dom Besse, pesquisava sem de-

cepQoes o segredo da pedra filosofal; Mal-

larm6 se identificava com a doutrina de Bla-



vatsky, fonte de suas inspiragoes; e Rimbaud
se eiitregava ao encantamento da sabedoria
de Paracelso, revelando-se urn esoterista con-
victo na sua obra Alquimia do Verbo.

O trio Huysmans-Mallarme-Rimbaud era
a expressao artistica do movimento ocultista,
que explodia luminosamente na Franga, to-
mando as redeas do pensamento moderno as
maos do positivismo (seco e arido), criado
per Comte e conduzido por Littre.

Eles nao estavam sos. O ocultismo tinha
representantes notaveis: Josephin Peladan
membro e criador da Ordem do Templo e do
Santo Graal, de influencia nitidamente cato-
lica. Louis Jacolliot, reno)piado por varias
obras orientalistas, das quais se destaca As
CiSncms Ocultas na India. Jovilivet-Castellot,
presidente da Sociedade Alquimica de Fran-
ca e autor do livro Comment on Devient
Alchimiste. Desse grupo de ocukistas sobres-
saiam ainda: Maurice Maeterlinck, maravi-
Ihoso em suas narrativas esotericas, cdmo
Pelleas et Milisande (musicada por Debussy),
que ao lado de UOiseau Bleu llie valeu o
Premio Nobel; S'tanislau de Guaita, autor de
LeUres sur la Magie e reconstituidor da Rosa-
cmz na Franca; e, principalmente Papus,
pseuddnimo do espanhol criado na Fran9a,
Gerard Encausse, mago, astrologo, cabalista'
fundador de uma escola de ocultismo ociden-
tal, escritor fecundo, incentivador do marti-
nismo e tradutor-comentarista do Sepher Yet-
zirah, "caput" da cabala hebraica. Foi Papus
- secundando a Doutrina Secreta de Bla-
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vatsky — quem levou, atraves de escritos e

argumentos, William Croockes do espiritismo

ao ocultismo-teosofico.

Piobb se empolgou com os ensinamentos
de Papus e de seus contemporaneos, entu-

siasmados com as especula^oes metafisicas.

Assim, em 190-2, aos 31 anos, ele estreia no
ocultismo com o livro Formuldrio de Alia

Magia. Convem ressaltar que se ha uma alta

magia, que alimentou a seiva da sabedoria

dos povos antigos, existe tambem a baixa

magia, que afaga os sentidos do homem e

Ihe yeste os interesses. A primeira abre-se

para a luz; a segunda enraiza na terra.

Piobb publicou, em 1911, o livro VEvo-
lution de I'Occultisme et la Science, verda-

deiro baluarte dos seus postulados esotericos.

Esse livro provocou discussoes, tendo sido

defendido por Charles Lancelin, consagrado

autor de UOccultisme et la Science.

Piobb e Lancelin nao encaminharam
seus pensamento s contra a ciencia, como ha-

via feito F. Brunitiere, que provocou verda-

deiro escandalo com seu opuscule CiSncia

Falida. Eles tentaram encampar os novos ho-

rizontes, como prescrevia o iluminado Hers-
ehell: "Os olhos do observador perfeito

devem estar sempre abertos para nao deixar

escapar nenhum fendmeno em oposi^ao as

teorias dominantes".

Eles afirmaram o que tern validade nos

tempos modernos: "Pode-se afirmar que nao
ha apenas prejuizos populares e supersti-
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9oes banais, mas certamente tambem pre-

juizos cientificos e superstigSes oficiais, por-

que, em presen^a do imenso acumulo de
materials e testemunhos metapsiquicos da
atual gera§ao, posto em cotejo com a indi-

gencia e a obscuridade da teoria positivista

sobre 'a albumina inteligente e pensante', pa-

rece que se poderia olhar os adversarios do
metapsiquismo como individuos atingidos

pelo delirio cientifico de grandeza".

Hoje, as teses defendidas por Piobb e

Lancelin, de chamar a atengao dos cientistas

para os principios do ocultismo, encontram
suas respostas positivas nas pesquisas de va-

rios laboratorios, entre eles o de Kirlian, que
esta levando a bio-energetica ao campo da
comprovagao cientifica. Piobb publicou as

seguintes obras: Formulaire de Haute Magie

(1902), Les Mystires des Dieux (1908),

L'EDolution de L'Occultisme et la Science

d'Aujourdhui (1911), Le Secret de Nostra-

damus (1930), Le Sort de VEurope d'Aprds

la Celehre Profhecie de Papes, de Saint Ma-
lachie (1939), Clef Universelle des Sciences

Seerdies (1950 — 3 volumes), e traduziu

para o franees dois tratados de Robert Fludd:

Traite d'Astrologie General e Traite de Geo-
mancie.

O SEGREDO DAS' CENTTJRIAS

Ha quatrocentos anos que as profecias

das Centurias de Nostradamus vem sendo
observadas. E, com o passar do tempo, mais
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se verifica sua exatidao. Elas nao decepcio-

nam nunca: quando decepcionam, o erro

deve ser atribuido ao interprete e nunca a

Nostradamus. O autor das Centurias nunca

falhou e por esse motivo redobram as pes-

quisas no sentido de descobrir a "chave"

usada na feitura dos versos. Estes podem,

em ultima analise, ser englobados (conforme

intento de um ou de outro comentarista )

,

numa das quatro interpretagoes: gramatical,

astrologioa, astronomica e criptograBca. Pa-

rece-nos, portanto, de interesse exeiTiplificar

cada uma dessas formas de interpretagao:

1 - Gramatical: o proprio texto ofe-

rece o entendimento, sem necessidade de um
exame mais detido, como no terceiro verso

da quadra 57 da Centuria III:

"France non point par appuy germanique".

O sentido e claro: apesar da Franga ter

sido invadida varias vezes pela Alemanha,

jamais viria a ser seu dominio.

2 — Astrologica: esta nos -dois primeiros

versos da quadra 24 da Centuria VI:

"Mars et le sceptre trouvera conioint

Dessous cancer calamiteuse guerre".

"O govemo encontrara Marte em con^

jungao no signo de Cancer, o que revela in-

fluencia de guerra calamitosa".

3 — Astronomica: sao muitos os trechos

em que tal "chave" aparece e, neste ponto,

convem ater-se ao que nos informa Daniel

Ruzo (Os Oltimos Bias do Apocalipse, pag.

13
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212): "A exposigao secreta de Nostradamus
.
(1503-1566) requer conhecimentos astrono-

micos que so se tornarani dominio publico
depois de Galileu, nascido em 1564; de
Kepler, nascido em 1571; e dos trabalhos de
Tycho Brahe, publicados somente no seculo

17. Nostradamus conhecia, desde 1555, a di-

visao da eclitica partindo de um ponto exato
e OS periodos anuais de retrogradagao sobre
essa curva, percorrida pelo Sol arrastando

todos OS planetas. Ou era um astronomo,
cuja sabedoria ultrapassava a obra de Coper-
nico e se antecipava a Galileu e Kepler, ou
entao copiava textos antigos. Mesmo nesta ul-

tima hipotese, era necessario que ele os com-
preendesse".

4 - Criptografica: ha varias indica9oes,

das quais nos referimos apenas ao "arranjo"

feito por Nostradamus para focalizar o ano
de 1660, quando o rei Luis XIV deixou de
ser tutelado pelo celebre cardeal Mazarino,
que o dirigiu em sua menoridade (Centuria
X, quadra 101 )

:

"Quand le fourchu sera soutenu de deux paux
Avec six demi-cors et six ciseaux ouvertes".

Desdobrado, esse texto equivale ao se-

guinte: quando o forcado (fourchu, instru-

mento de lavoura em forma de V, na extre-

midade) for sustentado per dois paus (deux
paux=M) com a seqliencia de seis letras C
(demi'Cors) e seis tesouras abertas formando
a letra X (six ciseaux ouvertes), tudo isso

configura MCCCCCCXXXXXX, A verdade

6 que 1660, em algarismo romano se escreve

MDCLX, porem ainda hoje enco-ntramos re-

16gios que conservam IIII, para expressar

quatro horas, quando se sabe que deve ser

IV. Isoladamente as quatro interpretagoes

acima nao levam a nada, principalmente a

"chave" astrol6gica — muit-o a gosto de co-

mentaristas apressados sumamente ignorantes;

proprio Nostradamus da o nome de "inep-

tos" aos que o proclamam "astrologo". Quan-

to -a isso, basta tirar a diivida lendo seus

unices versos latinos, inscritos no fim da Cen-

turia VII:

"Qui legent hosce versus, mature censunto:

Prophanum vulgus et inscium ne attrectato

Omnesque astrologi, hlenni, harhari procul

[sunto.

Qui aliter facitis, rite sacer esto
!"

Ou seja: "Os que leram estes versos, que
OS pesem com zelo: que o vulgo, os imbecis,

OS barbaros e TODOS OS ASTRCLOGOS
[omnesque astrologi) nao se aproximem

deles. E quern o fizer, que seja amaldigoa-

do !" Nada mais claro.

Acontece que ~ como ficou dito — se

cada interpretagao isolada e falha, impoe-se

dizer: o oonjunto delas tambem o e, porque,

se levarmos em eonsideragao o que diz a

quadra inaugural, da Centuria I, do seu livro:

"Estant assis, de nuict secrette estude,

Seul, repose sur la sells d'aerain,

Flamhe exigue sortant de solitude

Fait prospeter qui nest a croire vain'.

14
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"Achando-se a s6s e sentado num banco
de bronze, mergulbado em estudo esoterioo

(secrette), viu uma pequena espada de la-

mina ondulada (flambe exigue) que era em-
punhada por um ser imaterial (sortant de la

solitude) que Ihe revelou [fait prosperer)
o que nao deve ser levado em oonta de coisa

va". Concluiremos que as quatro "chaves"
temos de acrescentar uma faculdade cogni-

tiva, personalissima de Nostradamus, facul-

dade esta catalogada hoje na parapsicologia,

melhor dizendo, "bio-energetica", como a de-

finem os soviet!cos Vasiliev, Kuni, o bulgaro
Lozanov e o eslovaco Ryzl, em suas experien-

cias psicotronicas. Essa faculdade permitiu
a Nostradamus descrever fatos futuros, preci-

sando datas e nomes. Enumeramos alguns,

inflexivelmente certos, comprovaveis:

1 — a Repdblica francesa, com a queda
do imperador Napoleao III, que aflora da
criptografia (Centdria I, quadra 11);

2 — a resistencia do general De Gaulle

e a conseqiiente libertagao de Paris (la

barque) bem como a ajuda norte-americana

(CenturiaX, quadra 5S);

3 — envenenamento do papa Clemente
XIV (Ganganelli) — Centuria X, quadra 12;

4 — morte de Mussolini (Due), o Duce
(Centuria X, quadra 15),

O merito de P. V. Piobb, no presente
livro, reside em que, ao lado das menciona-
das "chaves" interpretativas das Centurias,

ele criou mais uma que nos denominaremos

16
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"chave transversa", por nao ser paralela as

anteriores. Consiste em passar, cada quadra,

do frances para o latim, de forma que todos

OS versos componentes das quadras assim re-

constituidas nao tenham mais do que seis vo-

cabulos. Nos Pressdgios, por exemplo, Nos-

tradamus escreve um verso de oito palavras;

"Encore la mort s'aproche, don royai et legal".

Esse verso, passado para o latim, apre-

senta seis palavras:

"Adhuc mors appropinquate donum regale le-

Igatumque",

Ele se referia as Centurias, legado a pos-

teridade, como informa a tradugao do latim

para o portugues:

"A morte se aproxima, e men legado e uma
[dddiva real".

Na Centtida IV, quadra 22, le-se:

"Ceux qui etaint en regne pour savoir".

que realmente nao tern sentido senao quando
traduzimos o verso para o latim, ainda e

sempre, com seis elementos sem^nticos:

"Ad cognoscendum illos qui erant regples"

isto e: "para serem conhecidos os que tinham

sangue azul (nobreza)". Estes exemplos de-

monstram o criterio de Piobb, e poderiam

multiplicar-se. Entretanto, eles nos pareoem

suficientes e o leitor tera a oportunidade de

descobrir por si outros exemplos, O que im-

porta e acentuar que Piobb, atraves do seu

17
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metodo, se nao resolve, pelo menos satisfaz.

Isso porque, nao raro, ele atinge a faixa pa-

rapsicalogica a que nos referimos acima, da

qual faz a apologia a primeira quadra da

Centuria I.

Piobb, alem do mais, da elementos gra-

ficos com base no texto de Nostradamus, que
esclarecem como nenhum outro comentarista,

O estudo do ponto geogrdfico vulnerdvel da

Franga, atraves do qual ingressaram os ini-

migos, tanto no passado quanto nos tempos

raodernos, revela um profundo analista da

cansalidade historica. Da mesma forma, a

determinagao da linha de forga que indicou

o destino de Napoleao, para morrer em San-

ta Helena (quanto a isso Nostradamus se an-

tecipou em mais de duzentos anos, escre-

vendo ate o nome do navio que conduziria o

grande Corso: Bellerophon ) . Alem disso,

Piobb, usando as letras da divisa da Cidade-

Luz (Fluctuat nee mergitur), faz um jogo de

coordenadas sobre Paris, dando uma orienta-

9ao singularmente convincente, Como se sa-

be, essa divisa tem doze consoantes e sete

vogais. Assim, no tema horoscopal de Paris,

as consoantes sac levadas para os doze signos

zodiacais, sendo que as vogais ficam rela-

cionadas com os sete planetas classicos.

O tema do presente livro e revoluciona-

rio quando inserido numa tradi^ao historica.

Piobb aventura-se em , um terreno discutivel

poT violentar os canones conhecidos da bio-

grafia de Nostradamus. Ele afirma que o

autor das Centurias nao existiu: Nostradamus

era a projegao humana de sete altas persona-

lidades magdnicas, sabios eminentes, que

podiam afirmar: "Damns Nostra", isto e,

"nas Centurias nos damos os nossos conhe-

dmentos".

Aceitando ou nao as conceituagoes de

Piobb, o leitor, ao chegar ao termino de O
Segredo das Centurias, fioara muito agrade-

cido de ter tido a oportunidade de acompa-

nhar o pensamento de um dos mais gloriosos*

representantes do ocultismo verdadeiro e

digno. O leitor concluira que essas ativida-

des alargam os horizontes e empolgam nossas

melhores tendencias no caminho arduo e ma-

ravilhoso da metafisica.

Edmundo Cabdillo

18
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NOTA DO EDITOR

Esta edi^ao do O Segredo de Nostra-

damus foi extraida de tres conferencias pro-

nunciadas em fevereiro, mar^o e abril de

1927 por P. V. Piobb no auditorio da Socie-

dade de Teosofia em Paris. Essas conferencias

haviam sido editadas no mesmo ano pelas

edigSes Adyar.

Em sen ultimo livro, publicado antes de

sua morte, sob o titulo O Destino da Europa
Segundo a Celehre Profecia dos Papas de Sao

Malaquias, Piobb havia acrescentado como
apendice certas elucidagoes sobre Nostra-

damus que julgamos utll reproduzir nessa

nova edigao. Pensamos, com efeito, que seria

interessante reunir numa mesma obra tudo o

que o sr. P. V. Pi0jJ)b escreveu sobre Nostra-

damus, inclusive suas 'ultimas observa§6es.

21
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LEGIS CAUTIO CONTRA
INEPTOS CRITICOS

Qui legent hosce versus, mature censunto:

Prophanum vulgus 6- Inscium ne attrectato

Omnesque astrologi, Blenni, Barhari procul sunto.

Qui aliter facitis, rite sacer esto

!

No inicio da Centuria VII, como cabeyalho, Nostradamus
escreveu esses quatro versos - os unicos em latim de toda a

sua obra.

Ele declara assim, segundo esse sobrescrito, dar 'caugao",

no sentido juridico da palavra (cautio legis) para o caso de
oertas criticas.

Cada um compreenderd o que deve compreender — tanto

o profano quanto os outros, cada um de acordo com sua res-

pectiva evolu9ao. Eu mesmo permaneci muito tempo sem
perceber o verdadeiro sentido desses versos — e ha mais de
dois anos trabalhava diariamente sobre o misterioso texto do
autor, quando consegui decifrar o enigma que la estava ha
quase quatro seculos.

Nao obstante, creio que ainda nao chegou o momento
de desvendar este texto, e, por enquanto, gostaria de consi-

derar a quadra apenas em seu sentido literal. Restaurei so-

mente o liltimo verso, Este, para que siga a regra criptogra-

fica da obra, assim como os tres versos precedentes, deve
center exatamente scis palavras.

'f Tal como esta impresso nas edigoes conhecidas
(
qui aliter

facit, is rite sacer esto), seu sentido e naturalmente diferente

23
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— destinado, com toda evidencia, a perturbar o leitor e des-
pertar em seu espirito uma ideia de maldigao, caso os pre-
ceitos indicados dessa maneira nao sejam seguidos, Uma vez
restaurado, o verso passa a apresentar uma oragao vocativa
{qui aliter facitis) dirigida aqueles que, por nao prestarem a
devida atenyao (mature censunto) nao podem descobrir o
enigma existente nos segundo e terceiro versos da quadra e,

oonseqiientemente, o sentido exato da expressao rite sacer.

Mas a regra criptografica e tao precisa que o texto pri-

mordial do manuscrito se restabelece em sua integridade. Faz
inclusive ressurgir os versos que o autor foi obrigado a modi-
ficar, nas diversas Centurias, para manter a concordancia de
sentido com o significado dos fatos mencionados nas Sextilhas;

e estes, conforme p que esta escrito em sua Carta a Hen-
rique II, ele so OS conbeceu quando estava terminando seu
trabalho [tanto que esteve em duvida por muito tempo,
escreveu). Dessa forma podemos compreender, por exemplo,
por que, na Centuria VIII, as quadras numeradas de 1 a 6
inclusive tem suas correspondentes sensivelmente diferentes.

fi obvio que esta regra afasta automaticamente qualquer
interpretagao falsa e, frente a uma razao mais forte, toda inter-

polagao se elimina por si s6. Para mudar uma palavra de um
verso sem que o numero e a colocagao das letras sejam modi-
ficados, serd precise conhecer na sua totalidade e saber utili-

zar com exatidao as "grades" circulares com a ajuda das quais
se descobrem os nomes e prenom-es dos personagens envol-
vidos nos acontecimentos citados. O autor diz formalmente,
com efeito, em seu testamento, que as letras que compoem as

palavras de cada verso servem exatamente para isso(^). Por
outro lado, a substitui9ao de um verso por outro exige um
conbecimcnto profundo disso que a Carta a Henrique H
ehama de "ordem da corrente que sustenta sua revolugao" —
e isto e tao complicado que todo verso falso acaba rompendo
visivelmente essa "corrente".

{ 1 ) "Point de mscnpt sans aucun nom d'auteur" ( VIII, 23 ) ; em
latim: ."Nullum sub scritpum sine ullo auctore", o que significa; "Nada
existe sob a escritura se o norae do autor do fato nao estiver men-
cionado*'.

24

Esta agrupa os versos, nao uma s6 vez, mas diversas vezes

— de maneira que servem a multiplos usos sem que o sentido

das palavras seja, todavia, alterado. Entretanto, seguindo o

jogo de mimeros que formam a corrente, o verso podera ser

saltado, porque estara entao apenas cumprindo a fungao de

coordenada geogrdfica ou celeste — no papel de simples divi-

sao de vana. circunferencia — ou nao devera ser traduzido e

s6 algumas de suas letras devem ser utilizadas, de acordo com

este ou aquele poligono, de maneira a formar o nome de

alguma pessoa — ou dever-se-a apenas traduzir-lhe a metade,

tergo, o sexto, ou os dois ter90s, conforme o lugar que ele

venha a ocupar na manobra da construgao geometrica — ou,

enfim, o verso deverd ser utilizado ao contrario, de maneira

que nao so as palavras possam ser lidas no sentido inverso, mas

as letras tambem sejam invertidas para oompor um nome I Este

ultimo caso se produz sempre que um verso coincide com um
ponto de retrogradagao da corrente. Mas a tradugao de cada

verso para o latim deve ser previa e cuidadosamente feita.

E o exemplo e prototipo disto est^ na legis cautio.

Nessas condigoes, para introduzir uma quadra inteira na

obra, e indispensdvel que cada um de sens versos possua todas

as qualidades requisitadas, sem nenhuma excegao, Nao se

pode reinventar Nostradamus de qualquer jeito.

Ora, houve um interpolador. Foi ele quem inventou a

quadra colooada imediatamente ap6s a Centuria X, reprodu-

zida em 1668 pelo editor de Amsterdam - precedendo-a de

uma advertencia: "acrescentada apos a impressao de 1558".

Esta quadra, cujos versos demonstram grande ingenuidade,

foram escritos, sem duvida nenhuma, para agradar Luis XIV,

segundo o costiuue do Grande Secula(^). Alem disso, nao

(2) Os dois primeiros versos dessa quadra possuem carta habili-

dade de apresentasao: "Quando a forquilha for sustentada por duas

estacas, com seis meio-cornos e seis tesouras abertas". O que quer

dizer que, desenhaodo-se uma forquilha, ou seja, a letra V, e susten-

tando-a por duas estacas, obteni-se a letra M; que fazendo-lhe seguir

seis meios-cornos de caga ou C e seis tesouras abertas ou X, formamos

a data de MCCCCCCXXXXXX ou 1660 ! Os dois outros versos dizem

que, entao "Este Senhor muito poderoso, herdeiro dos anfibios (os quais

seriam os merovingios ! ) subjugara sozinho todo o universo". Ora, Luis
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estd escrita no estilo do autor, estd totalmente fora de sua
regra criptografica e nao tem nenhum nTimero de ordem
Poder-se-ia dizer que o interpolador nao p6de numerd-Ia, pois
nao sabia onde coloc^-Ia: como todas as Centiirias t^m cam
quadras, seria neoessario que se retirasse alguma delas para
mserir a interpolagao sob urn numero qualquer.

Ha entretanto uma Centiiria que nao possui cem quadras-
a^setima. Teria sido f4ci] conferir a quadra ap6crifa urn
numero de ordem - embora este fosse superior a 44 e dife-
rente das quadras indicadas como suplementares e que se
seguem a esta Centuria(3).

For que o interpolador nao o fez ? to caso de se per-
guntar se este habilidoso personagem nao sabia que as quadras
sao numeradas com mimeros ordinais, mas devem ser con-
tadas em numeros cardinais. Isso levaria a supor que ele
tinha conhecimento de pelo menos uma parte do sistema, pois
para contar em numeros cardinais 6 preciso dispor do nimsro
zero.

A quadra em latim que constitui a legis cautio nao e
numerada e equivale a este numero zero. Foi isso o que o

4f

i

XIV, apesar de sua fama de rei Sol, nao subjugou todo o universo'
alem disso, nem essa bajukcao dirigida aos monarcas, nem essa criancice
para ocultar uma data encontram-se na obra de Nostradamus.

(3) Sao quatro quadras ao todo (se excetuarmos os numeros 43 e
44 que devem, em determinados casos, incorporar-se a Centiiria VII)
Levam os mimeros 73, 80, 82 e 83 e, na realidade, nao pertencem a
Centuna VII: sao quadras de substitoigao e nao suplementares, que
se empregam em outras partes.

O editor de Amsterdam indica que elas eram primitivamente doze
mas as outras oito foram reconbecidas como sendo duplicatas de qua-
dras classificadas nas Centurias precedentes. A exist^ncia dessas dupli-
cate nesse lugar prova que a verdadeira configuraeao das Centurias foi
conhecida por diversos autores; o encadeamento dos numeros de ordem
pode na verdade, acrescentar ao final de cada Centiiria quadras que
nao Ihe pertencem. Quando se dcscobre que os versos podem ser des-
tacados, fica-se desconfiado; mas quando se imagina que a obra deve
ser Iida por quadras, e que se quer completar a Centiiria VII e-se
tentado a inscrever eomo seqiiencia as quadras tiradas de outras partes— dai as duplicatas. ^
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interpolador quis que se pensasse quando nao numerou os
quatro versos que inventou ? E o editor de 1668 os manteve
em suas reimpressoes - assinalando-os de maneira especial -
exatamente para que nao fossem levados em conta ?

Muita coisa pode ser pensada. O mesmo editor diz, numa
advertencia previa, que "todas as outras impressoes estavam
repletas de erros, tanto em relagao a ortografia quanto ao
conteudo dos versos que haviam sido modificados". Houve
entao diversas tentativas de altera^ao e de interpolagao. E e

tambem verdade que, urn seculo apos a primeira edigao,

certas pessoas ainda conheciam muito bem a regra criptogra-

fica de Nostradamus para poderem retificar as letras das pa-
lavras e a integridade dos versos.

De fato, enoontram-se poucos erros de impressao nesta
edigao de 166S, embora existam - sobretudo na numera9ao
das quadras; mas sao erros que saltam aos olhos e podem ser

corrigidos imediatamente.

De qualquer maneira, esses erros de impressao seriam
suficientes para despertar duvidas num espirito estritamente
literario. Como confiar num texto falivel ~ por uma vez que
seja — que devera servir de chave para as decifragoes ? Ora,
e aqui, exatamente, que surge a prodigiosa engenhosidade de
Nostradamus, Para que sua regra criptografica se conseiTasse
intacta atraves dos seculos, para que os eventuais Interpol a-

dores nao possam descobri-las, ele a deixa totalmente a mostra;
esoreve suas formulas em letras maiusculas ou em caracteres

italicos, enumera todas as letras para que nao se faga confusao
de numeros e coloca o exemplo e o prototipo coma sobres-

crito 1 Nao existe nada mais ofuscante do que a luz total, e

todos OS automobilistas sabem muito bem que, para passarem
desapercebidos no meio da noite, e so acender os farois !

Assim, nao s6 o interpolador nao vera nada, como estara

naturalmente inclinado a respcitar no texto a extravagancia de
tudo, o que estiver impresso de maneira a chamar a atengao
— pois para dar autenticidade ^s suas invengoes ele so podera
imiscuir-se na obra sub-repticiamente.

Mas as formulas esparsas oorrespondem as series dos mi-

meros e as razoes matematicas destes encontram-se nos movi-
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na verdade, a legra cnptogr^fica do autor nunca deixou d^segmr a que estd inscrita na abdbada celeste

!

Ora, esta e intangivel: ninguem node modifica-Ia Oupimportam e.tao alguns erros de Lpressao no textoT O t^topodera ser restaurado com certeza absoluta.

Nostradamus tem razao ao dizer que sua obra e um «mons

gem ago que destoa do ordiudrio): e absolutamente inima-gmavel, a pnmeu-a vista, que o c^rebio de um homem po^sate-la concebido. Os que a estudirim ,^^0 ^ f
claim PntA .^T.

^ estuaaram - mesmo que superfi-ciaJmeute - acharam que ela tinha side produto de facul-dades extra ou supra-humanas, ou no minimo de uma «Oum -
nagao pouco comum; a verdade e bem mais silles To.cumentos antigos estabeleceram-lhe a base - como o prdprfoautor ahnna em sua carta a seu filho Cesar - e uma Jp^!Zdente e m^aliciosa engenhosidade fez o resto.

^
aauil-ewSn T/'''^' " P'^'^'^P"^ ^"^^^^^ ^^ Nostradamusaqui levelado. Mas precise! utilizar-me de tres confer^nciaspara dar apenas uma ideia do assunto ! E ver-se-a "^aTueno texto revisto e adaptado dessas conferencias - do qual i

de lado. E que o assunto e tao vasto e faz apelo a tantos ediversos conhecimentos que, por mais prolixo que se sefa naose faz mais do que aflora-lo.
'

Devido a circunstancias absolutamente independentes demmha vontade aconteceu que a primeira dessas confexScia!eve lugar no dia 20 de fevereiro de 1927 e a segunda no dia

no tToT '•' "
-"T To-

^^ ^' ^^^^^ ^^^-^« publicamen :

nogiafia de mmhas palavras - que Nostradamus havia afir-mado que somente no ano de 1924 sua profeda seria com-

mit de 7 "^''" ^^P"'" ^^^^ ^^^^ --^-™do meutiabaho de encadear os versos (que acreditava serem todos
profeticos) seguindo a chave formada pelos mimeroJ queencontrei na Carta a Henrigue 11 e que intitulei, por tomodxdade, de chave de Catarina de Medicis. Lniciei-me enS^nessa enorme tarefa - na qual trabalhei sozinho e sem cln-
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sar-me muito e com resultados mais supreendentes para mim
mesmo do que para qualquer outro

!

Se eu tivesse duvidado um so instante do fim que esse"'

trabalbo devia ter, fosse ele qual fosse, nao teria nem co-

me^ado. E nao me trouxe ele o menor orgulho, nem a minima
ambigao: que se vera ao ler as paginas que se seguem.

^Entretanto, se expus pela palavra, se o exponho aqui e

se desenvolverei 'mais tarde os elementos suscetiveis de serem

revelados, do Segredo de Nostrada.mus, e porque tinha que

faze-lo. O publico do "novo seculo", segundo a expressao uti-

lizada na Sextilha I, deve ser informado.

Isso faz parte dcssa desoculta^ao do oculto, iniciada nos

ultimos 25 anos do seculo 19 e a qual me honro de ter con-

tribuido em parte.

Mas — por estranho que possa parecer, embora agora eu

compreenda — nao ha nada em Nostradamus desse ocultismo,

ate entao conhecido, senao como oposto, ao menos como pa-

ralelo das ciencias class icas.

Ao contrario, nele encontramos exatamente a aplicagao

pritica de tudo o que se ensina oficialmente.

Que esta revela^ao tenha chegado na hora exata, nin-

guem pode duvidar. Mesmo que minha livre vontade tivesse

entrado em jogo, constatar-se-a que o fato se produziu na data

assinalada: alias, para que um trem entre na esta§ao no mo-
mento estabelecido por seu horario, nao e necessario que a

livre vontade do maquinista desempenhe uma fungao ?

Nostradamus calculou (I, 48,) que "vinte anos do reino

da Lua passados — entao se realizara e se mostrara minha
profecia". O que significa que sua profecia devera ser reali-

zada e anunciada publicamente (minatur) logo que, depois*

de 14 de margo de 1547 — ponto de partida cronoldgico —
passarem-se pouco mais que "mnte anos do reino da Lua".

O annum regni lunaris equivale a dezenove anos terres-

tres; e o ciclo de Meton, conhecido desde a antiguidade.

Vinte vezes este ciclo equivale a 20X19= 380 anos; e

1547 + 380 - 1927.

Ora, falei em publico nao no dia 14 de mar^o, mas no
dia 15; os 380' anos ja haviam, portanto, passado !
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aTdadeto dTdeT
'""*" " ''^""''"'' " '"*- ^'-—a ciaaae aonde devena se passar o fato: Paris

Kncontro-me portanto no tempo ceito

utj iNostraaamus reahzou-se com precisao.
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O SISTEMA CRONOCOSMOGRAFICO
DAS PROFECIAS

No dia 20 de Janeiro de 1924 eu fazia uma primeira e
previa conferencia para expor os trabalhos que havia iniciado
tres meses antes sobre a obra de Nostradamus.

^Solicitado por varios lados, nessa epoca de angiistia dos
espiritos que e nossa epoca de apos-guerra, a dar indica9oes
sobre as eventualidades do future, segundo textos profeticos
que possuia, eu havia iniciado, no final de setembro de 1923,
um estudo metodico das famosas Centiirias,

As Centiirias de Nostradamus sao muito celebres - eurio-
samente celebres. A primeira vista, sao ilegiveis: quando ten-
tamos le-las, as palavras dangam pelo espirito, nao sabemos
mais se estamos sonhando ou se escutamos uma longinqua
can^ao de ninar, que desperta as imagens mas adormecG a
razao._^.__

Entretanto; aTgumas" vezes, uma quadra ou outra parece
extraordinariamente clara. Aplica-se tao precisamente a um
determinado fato historico especifico, que a mente fica alerta;
chega a revelar detalhes de maneira tao perfeita, que nos
assustamos. Encontramos Cromwell, Luis XVI, Napoleao, tao
imparcial e bmtalmente designados, anunciados desde o s^culo
16! Por muito tempo o assunto foi esquecido - e, no Se-
gundo Imperio, quando Nostradamus foi novamente divulgado
pelo abade Toine, em 1862, homens ilustres como Victor
Hugo, Alexandre Dumas Filho e mesmo Ernest Renan, nao
hesitaram em ocupar-se dele.

Nostradamus permanece na memoria dos pesquisadores e
dos eruditos como um prcjfeta estranho ~ ao mesmo tempo
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categorico e simb6Hco, as vezes zombador, mas ordinapa-
mente obscuro e inoompreensivel.

Essa mistura de luz fulgurante e trevas opacas, de alu-

s5es tao formais e enigmas tao impenetraveis, desorienta com-
pletamente. Os versos, nas quadras, parecem seguir-.se uns
aos outros; mas, na maior parte do tempo, o espirito procura
em vao uma significafao plausivel Alem disso, o estilo desen-
volve-se mim franees estranho: nem sempre os adjetivos con-
cordam com os substantivos que parecem qualificar, os verbos
estao muitas vezes no singular, enquanto sens sujeitos pare-
cem estar no plural, ou vice-versa, a ortografia e de uma fan-
tasia por vezes excessiva — tudo e feito para surpreender.

E apesar de tudo, as biografias do autor, como se pode
ler nas enciclopedias, sao geralmente muito prudentes: dir-

se-ia que ninguem ousa enfrentar Nostradamus muito de
frente

! Ele sempre foi aureolado, atraves dos tempos, de urn
certo respeito.

Ora, nao e de espantar, principalmente para quem ja se

familiarizou um pouco com o estilo de escritores desse tipo,

que se pense que toda essa obscuridade enigmatica seja inten-

cional. As quadras de cada Centiiria sao cuidadosamente
numeradas de 1 a 100 e essa numeragao deve ter sua razao
de ser; e a primeira ideia que surge.

O misterio deve ter sua chave — sugere a razao mais ele-

mentar. Pois, entao, de que serviria deixar essas profecias

para a posteridade, se elas permanecessem etemamente ilegi-

veis ? E sobretudo, de que teria servido entregar as tais pro-

fecias ao rei Henrique II se este nao poderia tirar nenhum
proveito delas ?

Sempre se desconfiou que existisse uma chave. Diz-se

mesmo que Ne^vton procurou-a, por um tempo j mas em vao.

A obra e precedida de uma especie de prefacio, intitula-

do Carta a Henrique II. Este prefacio, consideravelmente

lojQgo, e ainda mais incompreensivel do que os versos profe-

ticos: ele chega a aborrecer o leitor.

Entretanto, contem, quase no inicio, essa indicagao pre-

cisa: "Come9ando desde o tempo presente, que e 14 de margo
de 1547", fi o ponto ' de partida. Mais adiante, encontramos
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estas palavras "pois o espa9o do tempo de nossos primeiros
que nos precederam' sao tais. .

." segue-se uma serie de nomes,
entremeada de falaciosa cronologia biblica, assim arrematada:
"apos o que pode-se facilmente coligir que tempos passaram".
Trata-se evidentemente de uma maneira de contar os anos e,

sem duvida, tambem de contar os versos (ja que estes, exa-
minando-se-Ihes com escrupulosa aten9ao nao se seguem da
forma em que estao colocados nas quadras, como parece a
primeira vista). Enfim, ha uma segunda serie de nomes,
igualmente entremeada de uma falaciosa biblica, mas um
pouco diferente da primeira: com toda a evidencia, esta se-

^gunda serie de nomes constitui uma chave complementar
para contar o tempo e encadear os versos.

A titulo de curiosidade, eis aqui essas duas series de
pdmeros. Para maior clareza, eu a resumi - pois o autor se
pennite desviar a atengao do leitor com diversos incidentes
que e necessario suprimir,

Devemos ter em mente, diz a primeira chave, que:

1.°) Adao precedeu Noe de 1242 anos;

2.0) De Noe a Abraao ha 1080 anos;

3.") De Abraao a Moises ha 515 ou 516 anos;

4.0) De Moises a Davi ha 570 anos;

S.*^) De Davi a Jesus Cristo ha 1350 anos;

6.*^) De Jesus Cristo aos sarracenos ha 621 anos.

A varia^ao de um ano na avalia^ao do tempo de Abraao
a Moises produz imediatamente uma duvida no espirito ~ e
corre-se o risco de se atrapalhar com isto. Mas nao se deve
deixar cair na armadilha: a simples multiplicagao 516X3
= 1548, faz ressurgir, se retimrmos um ano, a data de par-
tida, 1547.

Depois notar-se-a que o tempo de Adao a Noe e o dobro
do tempo compreendido entre Jesus Cristo e os san-acenos'
1242 = 621 X 2.

Enfim, uma rdpida analise fara notar que todos esses
iiumeros, exceto dois, sao miiltiplos de 54 e os que se ex-
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cetuaram, 515 e 570, saa produtos de 54 aos quais se somou
30. E as descobertas subseqiientes sao ainda mais curiosas —
mas nao podemos citar todas.

A segunda chave apresenta-se da seguinte maneira:

1°

2P

AP
5°

6.0

IP

8.0

9.0

lO.o

Da Criagao a Noe, 1506 anos;

De Noe ao Diluvio, 600 anos;

O Diluvio dura 1 .ano e 2 meses;

Do Diluvio a Abraao ha 295 anos;

De Abraao a Isaac, 100 anos;

De Isaac a Jaco, 60 anos;

De Jaco a entrada no Egito, 130 anos;

A estadia no Egito dura 430 anos;

Do exodo a eregao do Templo, 480 anos;

De Salomao a Jesus Cristo, 490 anos;

E depois disso, diz o autor: de "Jesus Cristo, ao qual se

segue a diversidade das seitas, eu paro".(^)

Esta segunda serie de mimeros parece ser mais arbitraria

do que a primeira, mas examinando-a com aten9ao notar-se-a

que OS tempos contados sao intermediarios dos preoedentes.

Foi estudando essas duas series que pude encadear os

versos e conseguir luz suficiente sobre as "Antecipagoes da
historia segundo as profedas de Nostradamus". Pois conside-

rava que esta era a chave do sistema.

*

Esta e, na verdade, a chave. Agora que conhego a obra

inteira, e a fundo, nao duvido que Nostradamus, com sua

malicia, como ele mesmo disse, tenha dado a Catarina de

Medici s esta chave, que Ihe permitiria compreender a historia

da Franja ate uma certa data, mas somente ate esta data.

(1)0 autor joga freqiientemente com a palavra sectes, que, em
latim, e secta e nao sectoe, que significaria, entao, "segmento de

circulo".

S4

Percebi, com efeito - mas nao o havia dito at^ entao -
que esta dupla serie de mimeros funcionava muito regular-
mente, encadeando ao mesmo tempo os versos e as datas Ora
pelos meus cdlculos, ela terminava exatamente em 1792 bem'
na primavera.

De boa f^, acreditei ter-me enganado ao manefar a chave
que havia cometido algum erro de adi9ao; e um erro de adi-
9ao nos pnmen-os numeros necessariamente se multiplicara e
provocar^ a inutiliza9ao da s6rie. Entretanto, passei adiante
e o trabalho se desenvolveu com notavel facilidade, pois o
autor parecia ter previsto o fato.

Antes de continuar, seria litil lembrar-se de como esta
constituida a obra de Nostradamus. Ela oompreende dez Cen-
turias, ou seja, dez capitulos, cada um com cem quadras De-
vena haver, portanto, mil quadras. Mas nao ha: todas as Cen-
tunas sao oompletas, menos uma - a Centiiria VII -, a qual
como que por inadvert^ncia, termina ^s vezes na quadra 42
e outras na quadra 44.

Ela termina na quadra 42 em todas as primeiras edi96es-
conta com duas quadras a mais (as quadras 43. e 44) nas
edi96es subseqiientes e mais completas.

Assim, quando Nostradamus ofereceu sen texto a Cata-
rina de Medicis, o qual, entao, continha apenas as Centiirias
a Centiiria VII terminava na quadra 42. Mais tarde ele acres-
centou a quadra 43 que, visivelmente, nao significa nada em
especial (a nao ser um oonselho relacionado a cosmografia)
e a quadra 44, que sempre foi considerada a mais clara de
toda a obra.

Essa quadra e muito citada. Come9a assim: "Quando na
Fran9a um BOUR for tamb^m BON. .

.", ou seja "Quando na
Fran9a houver um Bourbon..." e termina com palavras que
querem dizer expressamente que este Bourbon sera guilhoti-
nado(2). Trata-se evidentemente de Luis XVI e todos sabem
a data de sua moite: 21 de Janeiro de 1793.

Pode-se entao, facilmente, retomar o jogo dos numeros a
parh'r dessa data e a chave continuara a servir exatamente

(2) "For fuga injusta recebera seu suplicio" (II, 44).
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para todos os regimes que se sucederam a este. Mas, curio-
samente, somos obrigados a parar novamente ao chegarmos a
estas palavras: "Os novos jogos na Galia instalados . .

.

" -
trata-se dos jogos olimpicos de 1924 - "Entao o monarca da
Hadria sucumbido

. .

.

" (III, 11) isto e, "quando o chefe da
Hddtia for deposto".

Ora, e sabido que a Hadria, para Nostradamus, simboliza
a administragao inventada, entre os romanos, pelo imperador
Hadrian. Portanto, "o monarca da Hadria" designa o presi-
dente do conselho ou o presidente da Republica.

Tinhamos pois, oomo ponto de partida da chave, os jogos
olimpicos, a queda de Millerand, a queda de Poincare. Esta-
vamos em junho de 1924. Mais adiante ja era impossivel ma-
nejar a chave.

Por que ? Com muito boa fe, acreditei que havia me
enganado nos calculos. Eetomei meu trabalho, submeti nova-
mente as duas series de numeros a uma analise rigorosa e con-
venci-me rapidamente de que era impossivel que a obra pro-
fetica de Nostradamus se constituisse apenas de dez Centurias.
Ela deveria necessariamente ser mais extensa,

Por outro lado, ao observar atentamente a Cnrta a Hen-
rique U, assim como a biografia que, a partir de conselhos
e documentos deixados pelo autor, foi possivel escrever-se
apos sua morte, acabei oompreendendo que as Centurias nao
eram apenas dez, mas doze; e que se a palavra "Fim" liavia

side impressa no final da Centuria X, isso nao passava de um
engodo para que o publico, Catarina de Medicis e todos os
outros fossem induzidos em erro.

Conseqiientemente, manejei a chave para alem da Cen-
turia X e acabei descobrindo coisas extraordin arias.

Alem da Centuria X existem os Pressagios. Esses Pres-
sdgios sac ainda bem mais incompreensiveis, a primeira vista,

do que todas as Centurias; varies versos que os compoem e
que formam as 141 quadras da obra, foram escritos abrevia-
damente. Alem dos Pressagios ha 58 Sextilhas(-^), nas quais
ninguem, devo dizer, ousou tocar ate entao. Pois, se as Cen-

(3) As Sextilhas sao intituladas comumente "outrasi predi^oes do
senhor Nostradamus".

S6

turias apresentam certa aparencia de verdade, e, aqui e ali,

algumas luzes sobre a historia, os Pressagios, em 'comparagao',
nao tern essa aparencia, muito menos as Sextilhas, que sao
absolutamente impossiveis de serem decifradas - pelo menos
a primeira vista.

Manejando portanto a chave alem da Centuria X, cai,
utilizando mesmo jogo de niiraeros, sobre a quadra 137 dos
Pressagios, que come9a com essas palavras; "Ainda a morte
se aproxima, dom real e legado..."

E, em seguida, a chave faz aparecer outro verso, que diz
formalmente que o texto em frances e uma ilusao e que toda
a obra deve ser traduzida para o latim.

Eis o primeiro segredo; o grande segredo.

Traduzamos entao para o latim o verso que acabo de citar.
Temos: Adhuc mors appropinquat, donum regale legatumque.
Voltemos a traduzir agora para a linguagem usual: "Eis a
morte que se aproxima; este e meu real presente e meu tes-
tamento".

Tratava-se do testamento de Nostradamus !

O verso seguinte e, alias, muito explicito, embora, em
frances, constitua um enigma: "O olho de Ravena sera des-
tituido" (I, 6).

£ precise saber que Nostradamus transcreve seu texto
latino primitivo da mesma forma com que um ahmo de ginasio
faz um exercicio de versao em sua ingenua ignorancia. Tra-
duzamos entao este verso partindo do processo inverse - isto
e, oonstmindo o tema da mesma forma que o construiria o
aluno que sabe mal o latim - e teremos: Oculus de Ravena
(ou re vana) erit desUtutus. . . Que tern como tradu^ao cor-
reta: "O olhar sera enganado pela iIusao"(4).

Em Nostradamus so. ha ilusao. Conseqiientemenfe,' tudo
o que se possa pensar sobre o texto frances tem um valor
muito relative — a nao ser os versos que o autor transcreveu
claramente para dar as indicagoes necessarias e chamar a

(4) Ravena e a tradugao ilusoria de re vana porque, como o
mimero de palavras e de letras e rigorosamente preciso para cada verso,
6 necessario separar Ravena ou Revana em dois.
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aten9ao sobre o valor profetico de sua obra, todo o resto e,

segunda sua pr6pria expressao: "Ma]icia, trama e maquina-
9ao" (IV, 6).

^

Poder-se-ia multiplicar esses exemplos ao infinito.

Nessas condiyoes, o que seria o testamento de Nostra-
damus ? Simplesmente um encadeamento de versos formando
uma sucessao de formulas algebricas e geometricas. E foi

assim que cheguei a descobrir o sistema inteiro.

*
**

ii I

:/)'

Os resultados da longa e ^s vezes diflcil leitura desse tes-

tamento fizeram-me mudar completamente de opiniao, tanto
sobre o autor quanto sobre sua obra. Entretanto, e preciso
respeitar o que eu disse sobre o assunto em 1924,

Como todo mundo, eu tambem duvidei de que ele fosse
israelita: o testamento e categorico a esse respeito, embora ele
tenha tido funeral cristao e continue enten-ado ate hoje
numa igreja catoHca ( ''

)

.

Para informar-me mellior, fui a Salon, onde ele liavia

vivido, Abrindo um parenteses, devo dizer que fui recebido

(5) Michel de Nostredame, diz sua biografia, nasceti numa quinta-
feira, dia 14 de dezembro de 1503, aproximadamente ao meio-dia, em
Saint-Remy-en-Provence. Esta e a data segundo o calendario juliano,
em uso na epoca; seu equivalente no calendario gregoriano, usado
atualmente por nos e o dia 23 de dezembro. Seu pai chamava-se Jacques
de Nostredame e era notario na localidade; sua mae cbamava-se Renee
de Saint Remy. Seus avos, segundo estc biografo, possui'am conheci-
mentos de matematica e haviam exercido a medicina; um deles chegou
a ser medico de Rene, rei de Jerusalem.

Foi seu bisavo matemo quem, desde cedo, iniciou-o em matematica
e a.sti-onomia, Depoi.^ estudou humanidades em Avignon e medicina em
Montpellier. Formou-se doutor com "26 anus. Viajou em seguida para
o Sudoeste da Franga, foi para Toulouse e para Agen, onde conheceu
e freqiientou Scaliger e onde casou-se pela primeira vez. Desse casa-
mento teve duas criancas, mas perdeu-as logo depois, junto com sua
mulher.

Ficando so, voltou para Provence, morou em Marselha e depoLs em
Aix; enfim, apos a peste de 1546, fixou-se em Salon. Casou-se em
segundas nupcias. De 1550 a 1567 publicou anualmente um Almanaque
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de maneira tocante pela amavel secretaria da Prefeitura, pelo
prefeito e por vario.s conselhciros muriicipais, pois ainda sc
conserva, na regiao do Midi, uma profunda venera^ao por este
homem e uma lembran^a imorredoura, nao somontc por sou
talento e por sua sabedoria, mas tambem por suas a^oes. Vi
sua casa, sua estatua, seu tu mulo.

Sua casa fica no fim da rua da Juiveric - porta nto, no
gueto, Poder-se-ia entao perguntar: por que Nostradamus foi
enterrado dentro dos ritos cristaos ? Por que, igualmentc, scm-
pre se beneficiou da protegao do papa em suas alterca^oes
com seu suserano, o arcebispo de Aix ? Tudo o que se podc
1-esponder e que o Vaticano, assim como o rei da Fran 9a c
outras diversas personalidadcs respeitaram-no profundaniente.

Ha mais. A sepultura de Nostradamus no cojivcnto da.s
Ursulinas foi violada, em 1793, durante a destrui^ao desse
convento. Os patriotas marselheses foram a Salon e al^riram
as tumbas; um bebado enraivecido arrebontou o eaixao do

pprofeta. A tradigao diz que ele chegou at^ a beber cm seu
'cranio.

Mas a essa altura dos acontecimentos, os habitantes de
Salon se irritaram; prefeito fez um discurso e lembrou a
[todos que Nostradamus havia sido um precursor da Revolu-
Mo, da qual havia assinalado a data exata em sua Carta a
^Jienrique U. Foi tao eloqiiente que os soldados levantaram
fsuas armas c a multidao, piedosamente, recolheu os despojos,
Peolocou-os de volta no eaixao e transportou-os para uma igreja

Ide FrediQoes; em 1555 fez editar em Lyon, por Pierre Rigaud, suas pri-
meiras Centurias "as quais guardou muito tempo sem querer publicar"
[diz seu biografo.

Morreu apos oito dias de doenga, no dia 2 de julho de 1566 c
encontrou-se no meio de seus papeis, escritas ha muito tempo, estas
palavras fatidicas sobre a data de sua morte; Nic propi mors est. Que
sao muito parecidas com as que estao no inicio de seu testamento.

De seus filhos, um, Cssar, dedicou-se a pintura e a literatura- coii-
(juistou boa. reputagao em Salon, O outro, Michel, dcshistrou o nnme
do pai fazendo predigoes ridiculas e extravagantes. Segundo se observa
cm seu testamento, Nostradamus nao parece ter tido por seus filhos a
estnna que teria desejado ter; mostra-se aborrecido e acrescenta que se
achou na obrigagao de nao Ihes legar seu verdadeiro segredo
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vizinha onde repousam ate hoje sob a inscri^ao funeraria

reoonstituida.

A tradi9ao local conservou igualmente a lembran§a da

riqueza de Nosti-adamus. Diz-se que ninguem que se tenha

apresentado em sua casa pedindo ajuda saiu dali sem

reoeber ao menos uma pega de ouro. Diz-se ainda que, du-

rante a epidemia da peste em Marselha, quando os habitautes

da cidade, desesperados no combate da calamidade, apelaram

para sua sabedoria, Nostradamus tome^ou a distribuir ouro

imediatamente.

Em seguida, descobri que Nostradamus havia sido pro-

fessor de matematica, primeiro em Auch e depois em Salon.

9 famoso engenheiro dc Craponne que construiu, em Pro-

vence, o canal que leva seu nome e que comegou a construir

o porto do Nantes, foi seu aluno. E, tendo preparado o enge-

nheiro, forneceu-lhe tambem o dinheiro necessario para que

levasse a cabo sens trabalhos. O que equivale a mais ou

menos uma dezena de milhoes de francos-ouro.

Esta soma e citada em seu testamento, onde ele ainda

acrescenta, oontada em peso-ouro, uma soma equivalente a

15 milhoes de francos na cotagao anterior a guerra, que lega

a seus herdeiros.

Outro tra90 importante desse homem e a celebridade que

possuia, em vida, nas cortes da Europa, S'abe-se que viajou

muito, embora sempre de maneira misteriosa. Manteve con-

tato com a corte da Inglaterra, com a corte da Espanha, com

diversas personalidades do Santo Imperio Romano-Germanico

e, muito freqlientemente, com o papado, sem falar na corte

da Franga. Suas visitas a Paris, suas entrevistas com Catarina

de Medicis e Henrique II sao sempre lembradas. Alem disso,

Carlos IX visitou-o em Salon com toda sua corte.

Como vimos, Nostradamus nos e apresentado como um
personagem muito considerado, notavel por sua sabedoria, por

sua influencia social e, apes a r disso, muito modesto e muito

simples. Com efeito, nunca quis desempenhar fungao politica.

Permaneceu em Salon, como bom pai de familia, amavel com-

panheiro de seus amigos e verdadeiro filantropo para todos.

*
^ ^

V^
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Apos essa ligeira abordagem do homem que foi Nostra-

damus, passemos a sua obra.

Para que se descubra o curioso sistema matematico no

qual esta se baseia e preciso seguir um caminho estranho e

especial. Sua historia, quando contada, lembra um conto das

Mil e Uma Noites, onde misturarn-se animals enigmaticos, tais

como a sanguessuga, o lobo, o elefante e o crocodilo; onde ha

um muro, um rio, uma ponte, o mar e um tempi o.

Tudo isso slgnifica calculo.s a serem feitos e nao outra

coisa. Redu9ao a constru9oes geometricas. E e a solu9ao do

famoso enigma da Grande Damn o assunto da Carta a Hen-
rique U(^). Esta Dama e curiosa, pois sempre age como
uma personagem inimaginavel do ponto de vista moral e social.

Alem disso, cada vez que um adjetivo a qualifica, esta sempre

no masculino.

Entretanto, em latim, nao ha como traduzir a palavra

"dama", a nao ser por domina, quando se trata de uma
"mulher". Mas as mulheres sao as unicas damas que existem ?

Existe tambem o jogo de damas. E, nesse caso, "dama" pode

ser traduzido por calculus. Como a palavra e masculina, os

adjetivos que a qualificam devem estar necessariamente no

masculino e, entao, poder-se-a ler simplesmentc: "E Deus con-

servard por muito tempo a esterilidade do grande cdlculo".

Pois calculus tambem signifioa "calculo",

O mesmo raciocinio se aplica ao crocodilo. Jogando com
as letras latinas que, unidas umas as outras, formam numeros,

Nostradamus, querendo indicar o mimero 549, cscreve as tres

letras DIL. Como, em sua consti'U9ao geometrica('''), ele uti-

liza a letra O para designar o ponto a 549 versos ou graus,

ele escreve ODIL. Em seguida, para designar que nesse

ponto 0, calculado por meio de 549, esta o segundo foco de

uma elipse, por ele chamada de o "croc" (em latim, lupus)

ele forma a palavra CROCODIL(8).

(6) E Deus conseivara por muito tempo a esterilidade da grande

Dama (Carta a Henrique 11).

(7) Ver a figura 1: Floram patere. O ponto e mma aresta

da construgao pentagonal.

(8) O calculo, sobre o mapa da Franga, dc acordo com a lati-

tude, leva a descobrir a eomuna de Croc no departamento da Creuse,

Cm^

^^ ^ CSSA
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E todo resto esta em conformidade com este raciocinio.

Nessas oondigoes, como se constitui, portanto, a obra de

Nostradamus ?

Na verdade, ela e todo urn sistema que se apoia na cos-

mografia e, conseqiientemente, na geometria e na combina^o

da cronografia e da cosmografia, ou seja, na concordancia

entre tempo e espago. £ singulannente diflcil explicar tudo

isso sem entrar em detalhes tecnioos. De qualquer maneira,

tentarei dar uma ideia sumaiia desse sistema.

A obra comp6e-se de 4680 versos; mas ha ainda os versos

suplementares que servem para equilibrar os ciloulos relativos

aos astros, pois o sistema nao e circular, mas eliptico; e fun-

ciona proporcionalmente ao quadro do tempo e ao cubo dos

grandes eixos. Baseia-se, portanto, na aplicayao das leis de

Kepler.

Ora, o que e realmente curioso e que Kepler nasceu cinco

anos ap6s a morte de Nostradamus. Relutei muito antes de

aoeitar a evidencia de que ele oonhecia as leis de Kepler !

Alem disso, ele mesmo revela, em sua Carta a Henrique U -

que a tradu^ao para o latim esclarece - que conhecia a lei

da gravidade, atribuida a Newton, sem a qual, afirma com

razao, nao poderia calcular com exatidao a precessao dos

equin6cios.

Este hornem e hoje considerado um verdadeiro precursor,

mas nao podemos nos esquecer de que ele tambem se serviu de

documentos antigos.

E e por essa razao que Nostradamus sabia da existencia

de Urano e de Netuno. Chama esse ultimo de "Nptunus" e

diz a seu respeito coisas tao exatas, astronomicamente falando,

que e impossivel duvidar~se de seu conbecimento. Quanto a

Urano, nao o designa por este nome; chama-o de Ceu. Mas

diz-se Ouranos, em grego, e as vezes tambem Uranus, em

situada quase sobre o meridiano de Paris (ver a figura 4). £ preciso

notar que a palavra esta sempre escrita sem o e mudo final: crocodil

latim, para designar ceu. Qualquer diivida toma-se, portanto,

impossivel.

Dessa forma, os 4 680 versos da obra de Nostradamus
devem estar dispostos em elipse. Enti^etanto, e preoiso racio-

cinar em termos de circulo e nao de elipse, porque Nostra-

damus faz uso da geometria descritiva e toma a projegao da
elipse que e o circulo, como corolario de que a elipse e a pro-

jegao natural da circunferencia. fi outra de suas artimanhas,

mas nao devemos nos deixar enganar.

Este circulo de 4 680 versos ~ ou 4 680 divis5es, pois todos

OS versos sao numerados — serve de efemerides perpetuas; em
outras palavras: e sobre ele que serao calcadas as orbitas dos

astros Mercurio, Venus, Marte, Jupiter e todos os outros, e

que poderemos estuda-las. Dai a necessidade de divisoes ou
versos suplementares para os planetas de longos periodos.

Quanto ao Sol, a Lua, a rotagao da Terra, e impossivel

situa4o;s sobre esta circunferencia. Ele toma entao alidadas,

tres fragmentos de circulo, que podem ser colocados da manei-

ra que se quiser. Fazendo girar essas alidadas, podemos contar,

oom a primeira, os dias de 24 boras; com a segunda, o tempo

solar por asoensoes diretas ou tempo sideral. Com a terceira,

contam-se os tempos da Lua, seguindo sens diversos movi-

mentos. Tudo isso e necessdrio para estabelecer o calendario

civil de dias medios, localizar a festa da Pdscoa, os eclipses

e as fases da Lua.

Essas tres alidadas foram designadas respectivamente

pelas letras V, S e C. Ora, estas tres letras sao exatamente as

mesmas que se encontram sobre todos os tumulos romanos:

V S C, em inscrigao latina, significam "Voto Suscepto Curavit
!"

Eis o misterio do Sepulcro do Grande Romano ! E outro

segredo que se explica.

Outra artimanha — e das maiores — de Nostradamus e a

que esta formulada no terceiro verso de seu testamento. Ele

diz:

"Levantar-se-a o que esta velho e em ruinas" (Pressagios,

137). Traduzido do latim, quer dizer: "Levantar-se-a o que

©stiver de acordo com o movimento da Lua e com o signo
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de Aquario". Com efeito, in senio, nos escritos de todos os

astronomos latinos, significa "em revolugao lunar",

Ora, o movimento da Lua, que e extremamente oompli-

cado, permit!u a Nostradamus impedlr quase compleJ;a-

niente que se pudesse adentrar com facilidade em sua obra.

E poder-se-ia dizer que sua criptografia e analoga a roleta

de Monte Carlo

!

Esta funciona da seguinte maneira: sobre a roleta encon-

tram-se 36 numeros da dupla tabua das epactas, com um zero

no lugar do numero dois; e sobre o tapete do jogador encon-

tram-se os mesmos numeros, mas numerados segundo a f6r-

mula —1+9+19. De maneira que o jogador pensa que

esta apostando sobre um niimcro da roleta e, na verdade, esta

apostando sobre seu numero de serie ! Assim, as appstas do-

bradas seguem-se muito rapidamente ao mesmo tempo em

que se destroem, tornando-se extremamente dificil de calcular

a pr6xima chance.

Na obra de Nostradamus, as quadras estao todas nume-

radas, mas seu numero e apenas representativo do seu numero

real. Assim, e puramente por acaso que — a menos que se

conhega o segredo e o sistema — se encontra o numero certo,

E, dessa forma, qualquer encadeamento de quadras ou versos

conduz a absurdos; e essa mesma expressao foi utilizada pelo

autor em sua Carta a Henrique U.

E e por esta razao que, no inicio da Centiiria VII, ele

escreveu a famosa quadra sem numero — a unica em latim

- e que diz no terceiro verso: "Que todos os astr61ogos, fede-

Ibos e barbaros se afastern desse livrol"(®).

fi que Nostradamus nao lidava com o que se chama co-

mumente de astrologia. O senhor Charles Nicolaud jd o havia

pressentido em seu livro, pubUcado antes da guerra; confesso

que ele estava certo, embora eu nao tivesse acreditado ime-

diatamente. Ora, tendo aprofundado a astrologia da Idade

(9) Legis cautio contra ineptos, colocada como sobrescrito da

Genturia VII. £ provavel que a palavra borbari desse verso esteja diri-

gida aos estrangeiros, de acordo com o sentido exato da palavra em

latim

.
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Media e da Grecia Antiga, chegando mesmo a elucida-la com-

pletamente, posso dizer que o sistema de Nostradamus nao

somente difere destes, como e superior a estes em precisao

cientifica e em resultados pratioos.

Estaria apoiado sobre isso de que fala o senhor Charles

Nicoulaud e que intitula-se teurgia ? De qualquer maneira,

esta fundado num oonjunto de tal superioridade cientifica que,

ao descobri-lo, fiquei totalmente confuso. £ tudo o que posso

dizer, pois seria precise alongar muito o assunto para expli-

ca-lo melhor.

A palavra do enigma e Floram patere, impressa em ca-

racteres italicos na quadra 22 dos Pressagios e colocada bem
em evidencia, o que, de acordo com o processo do autor, ga-

rante melhor a dissimula9ao. Esta palavra e, na verdade, uma
combinaQao de letras usuais em cosmografia. (Fig. 1).

1 1.

Fig, 1
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Os diametros formam: PF, o eixo dos polos e AL, o eixo

das latitudes - TO, o diametro do liorizonte e ER, o da

ecliptica - AR, o piano do Equador e ME, o do meridiano.

Unindo as cinco vogais, tragamos o pentdgono irregular

chamado Sepulcro do Grande Romano. (Fig. 2)

Fig, 2

Em urn dos lados colocar-se-ao entao as letras V. S. C,

as tres alidadas do teodolito que constitui todo o sisteoia,

Sobre a figura 2, o desenho te6rico do Grande Romano em

sou caixao forma a ba.se dos .simbolos que, geometricamente,

deverao oonstituir-se quando a constru9ao for aplicada sobre

mapa de um pais. (Fig. 3)

Esta oonstru9ao, colocada sobre o.mapa da Franca, com

as latitLides e longitudes devidamente ajustadas, mostra que,

no lugar da flecha que atravessa o olho do Grande Romano,

encontra-se a linha das invasoes - e a comuna de Croc
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Vu:. :]

(Creuse) e vizinha do segundojFoco da elipse e no foco prin-

cipal esta Paris. (Fig, 4)

Kr;. 4
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Enfim, se ajuntarmos, sempre gecmietricamente, o sim-

bolo primitivo da Franca, obteremos a seguinte flgura;

Fie. 5

Eis uma amostra — uma ligeira amostra — desta obra

oonsideravel; ora, surge a pergunta; de onde vem ela ? Nos-

tradamus inventou-a inteirinha ? Prefiro dizer que uao. O
profeta diz claramente que possuia documentos provenientes

de seus antepassados ( ^^
) ; sao documentos hebreus de origem

eglpcia e tambem documentos persas.

Uma simples historinha nos fara compreender como os

documentos egipcios cliegaram as maos de Nostradamus, pas-

sando pelo templo de Jerusalem.

Le-se no £xodo que Moises, tendo i-eunido os hebreus,

disse-lhes que, antes de partirem para a Terra Prometida, de-

veriam construir uma area — em latim, area quer dizer cofre.

(10) Ver a carta a Cesar Nostradamus, seu filho, que precede as

primeiras edigoes, as que terminarn na Centuria VII, quadra 42.
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E Moises acrescenta; "E nela oolocarao quatro cherubim" —
que se traduz poi- "quembins". Ora, cherub, em hebreu,

significa touro, mas o touro do ceu, o mesmo do zodiaco; e

este touro celeste tern tambem outro nome: segundo nos ensina

a cabala, podemos tanto dizer cherubim quanto Ophanim.

Esta ultima palavra significa rodas. Portanto, Moises pediu

aos hebreus que construissem um cofre e o colocassem sobre

quatro rodas. Este cofre era provavelmente muito pesado,

pois foi precise uma tribo inteira para carrega-lo pelo deserto !

E, no dia seguinte, o fara6 partiu em busca dos hebreus.

Que havia nesse cofre? Eu nao sei, mas nao e dificil

adivinhar, Ouro e prata ? De que serviriam no deserto ? Havia

nele, sem duvida, coisa melhor do que isto. Havia todos os

documentos das criptas iniciaticas dos tempos egipcios, havia

formulas geometricas, cosmograficas e algebricas. E a partir

deles se fizeram os textos bxblicos, os Salinos, a Tora e o

templo de Salomao.

Em seguida, os romanos vieram colonizar a Judeia e aoa-

baram destruindo o templo de Jerusalem: os oolonizadores,

na maioria das vezes, destroem 1

Os judeus se dispersaram, mas antes que o templo fosse

demolido, os documentos desapareceram : de qualquer maneira,

o Santo dos Santos estava vazio quando nele entraram.

Depois disso, esses documentos nunoa mais foram encon-

trados. Ora, Nostradamus, que pertencia a uma familia que

havia vivido junto ao templo e aos reis de Jerusalem, afirma

ter herdado documentos provenientes do Egito, Temos todo

direito de supor que sejam os mesmos, dado o carater de

seus trabalhos(").

Eis, portanto, de onde provinham, por um lado, os

documentos de Nostradamus; mas ele tambem declara ter con-

sultado documentos origindrios da Antiga Persia, a Persia dos

"magos". Sao documentos essencialmente astron6micos e bem
menos criptograficos.

(11) Nao nos esquegamos de que os Companheiros do Dever sem-

pre aBrmaram que suas tradigoes t&n origem na propria Provence, para

onde se retiraram os construtores do templo de Salomao.
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Nessas condigoes, Nostradamus pode muito bem dizer

que nada mais fez do que construir um sistema muito enge-

nhoso, mas unicamente cosmografico e geometrico, simples-

mente genial por sua combinagao entre tempo e espago.

Ele diz modestamente: "Nao fiz nada de maravilhoso"(^^)-

Mas ele declara em sua carta a seu filho Cesar que todos os

documentos foram queimados,

Resta-nos, portanto, somente seu livro misterioso, cripto-

grafico, impossivel de ser lido a nao ser apos muito trabalho.

Ele reuniu os versos, escritos num franees que nao passa de

uma fotografia do latim, de maneira tal que eles parecem ter

algum sentido.

fi certo que todos os leram, seguindo a ordem das qua-

dras, e que se enganaram. Ele sabe que nos nos valemos do

principio da causalidade, nele acreditando sem ao menos

refletir, na maior parte do tempo; que, devido a esse habito,

leriamos os versos que deveriam estar separados; e que, assim,

sua obra poderia atravessar os seculos, evidentemente sem ser

compreendida, mas tambem sem ser alterada: era este o ponto

que Ihe interessava.

Assim sendo, o interprete do texto em franees e geralmente

obrigado a torcer o sentido para que a quadra inteira possa

se referir ao acontecimento suposto. E o resultado e, seguin-

do-se ao pe da letra, uma serie "oonfusa de fantasias" — se-

gundo sua propria expressao.

Assim, em ultima analise, os "visionaries serao escarne-

cidos" — para usar novamente uma expressao sua — e todos

os homens de ciencia acharao inutil decifrar um enigma tao

abracadabrante.

Na verdade, ele pode temer os sabios; ele sabe que eles

oonhecem a geometria, a astronomia e que, se eles introdu-

zirem a alavanca da analise em suas obras, acabarao desco-

brindo o resto. E e exatamente o que ele quer evitar.

Mas por que tudo isso? fi muito simples.

(12) "Tocado pelo ceu nao faz caso maravilhoso" (11, 48), o que

significa: "Recebi, ao nascer, aspectos astrais que me predispuseram a

este trabalho, mas nada fiz de maravilhoso".
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Como todos OS hermetistas, como todos os homens que

foram outrora educados na cienoia, Nostradamus sabe que,

a nao ser que os povos sejam sufieientemente desenvolvidos

para compreende-la, de nada serve revelar aos profanes uma

verdade que eles nao poderao aproveitar e, ao conti-ario, sao

suscetiveis de deformar a ponto de transforma-la num erro.

Como todos OS hermetistas, ele prooura permanecer incom-

preendido e pouco Ihe importa que o interpretem mal Na

verdade, quanto mais rirem dele, mais o contentarao; quanto

mais ceticos enoontrar, mais estara satisfeito: prefere que se

creia nos falsos profetas que nele mesmo - para que a men-

sagem dos verdadeiros profetas permanega intacta, para que

OS outros sejam desacreditados.

Dessa forma, o segredo estard guardado, e bem guardado,

por todos OS ceticos que impedem os profanos de entrar. Ao

redor do templo, forma-se uma multidao que zomba e grita^

"Que querem fazer nesse cenaculo da inverossimilhan^a ?"

Sao as goteiras de Notre Dame que dizem com um sorriso sar-

donico: "Ah ! Ah ! Que querem fazer aqui ?"

O profano hesita: "Talvez eu esteja errado — diz ele —

e se eu quiser veneer na vida e melhor ir gritar com lobos e

ficar do lado de fora". E iiao entra no templo.

£ por esta razao que Nostradamus sempre afirmou que e

preciso de muita coragem para entrar, para atravessar esta

borda de ceticos que fazem bem em gritar; pois, quanto mais

gritarem, mais estarao defendendo o que ha no interior do

monumento.

**

Ora, eis-nos dentro do templo; ja ultrapassamos o por-

tico. Nao que tudo se esclarega e se compreenda no dia em

que nele penetramos: ai tambem existem etapas.

Fago aqui uma comparagao muito simples, empregada

por todas as sociedades iniciaticas dos tempos modernos.

O iniciante chega; nao sabe nada. £ preciso que aprenda

sua profissao: e aprendiz. Eu era um aprendiz em 1924; o

trabalho que apresentei, entao, era apenas um trabalho de
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iniciante. A chave de Catarina de Medicis foi apenas uma
aposta na roleta, e eu aeabei de explicar o sistema desse jogo.

Ora, sabemos que nao se pode confiar nesse tipo de apostas,

pois elas fracassarao. A chave de Catarina de Medicis para

por duas vezes: na data de 1792 e na de 1924.

Depois de iiin longo e, por vezes, penoso trabalho, com-

preendi a obra inteira e o que apresento aqui, hoje, e um tra-

balho do segundo grau, onde nao se trata mais de um jogo

de niimeros, mas de construes as.

Quanto ao trabalho do terceiro grau — o trabalho de

mestre — nao se pode explica-lo em pouco tempo. £ preciso,

para poder participar dele, isto e, ler e tirar proveito do que

foi lido, uma certa preparagao matematica e tambem uma
certa preparagao da alma, pois as verdades que se descobrem

sao muitas vezes penosas e mesmo crueis.

Mas, felizmente para nos — como disse Nostradamus —

temos a sorte de viver numa era de liberdade de pensamento

e de expressao. Felizmente tambem a instrugao propagou-se

o suficiente para que o publico saiba um pouco de geometria,

de astronomia e que se lembre mais ou menos de sens prin-

cipios. Por outro lado, a historia evoluiu; estamos longe do

tempo de Henrique II, nao somente do ponto de vista cien-

tifico, mas sobretudo do ponto de vista social.

Se estamos familiarizados com a aviagao, ha algo que

compreendemos bem melhor do que antes da guerra; o di-

nheiro. Foi preciso que pagassemos novos impostos, que per-

dessemos com o cambio, foi preciso que ficassemos, como diz

Nostradamus, "todos empobrecidos com a mudanga...", mas

e fato que as questoes monetarias sao, hoje, de dominio

publico.

Enfim, a telegrafia e a telefonia sem fio nos fizeram com-

precnder como as ondas podem se propagar e o piiblico, hoje,

esta iniciado numa serie de fenomenos fisicos que — como

escrevi ha tempos — nao e mais que a magia da antiguidade.

Estamos portanto maduros para iniciar o estudo do her-

irietismo de Nostradamus.
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Entretanto, ha uma questao que sempre nos confunde o

que pode nos confundir ainda mais, apos a exposigao de um
sistema cuja fin alidade e a predi9ao exata de acouteclmentos

futures: e a questao do livre arbitrio.

Esta questao deve ser abordada. Mas quero tambem cha-

mar atengao sobre o fato de que Nostradamus e luiicamente

um espirito cientifico, que nao deseja sair do dominio mate-

rial: usa a astronomia, a cosmografia, a geometria, o calculo,

mas nao entra no camp(j da metafisica. £ urn homem pratico,

que faz coisas praticas, qiie nao se preocupa com {) que e:sta

alem da fisica, que procura visivelmente deixar de lado os

problemas chamados filosofieos.

Ora, a questao do livre arbitrio e evidentemente uma
questao metafisica e as solu^oes podem ser diferentes de

acordo com esta ou aquela via moral, que pare^a de mais

simples compreensao on mais agradavel se ser tomada.

De qualquer forma, sem pensar em termos de metafisica,

creio que se pode .seguir vias fisicas para interpretar a solu5ao

do que possa parecer, de inicio, uma antlnomia.

Nao ha aqui qtiem ja nao tenha assistido a uma repre-

senta^ao de circo onde um cavalo corre pela pista enquanto

uma menina e.sbo9a algvms passes de dan9a sobre a pequena

plataforma que ele leva no dorso. Os palha^os sustentam,

acima do cavalo, uma bandeirola de pano, a amazona salta,

eleva-sc ligeiramente no ar e torna a cair sobre a plataforma

apos transpor o obstaeulo; durante esse tempo, o cavalo con-

tinua trotando. Ora, nao ha mnito espago sobre a plataforma

da garupa; como o cavalo avan^ou enquanto a menina sal-

tava, ela deveria, logicamente, cair pelo menos sobre a extre-

midade da garupa. Ao contrario, ela sempre cai sobre a pla-

taforma de onde saltou.

Por outro lado, se voce estiver num trem, a toda veloci-

dade, e jogar uma bola contra o chao, ao inves de ela alterar

seu trajeto, de acordo com o ponto terrestre de onde partiu,

ela voltara rigorosamente para suas maos.

Consideremos, enfim, um aviador, navegando nas altin-as

da atmosfera c que visa um ponto que quer atingir com uma

53



boniba: se elo soltar a btiinba no inomen to rm que o aviao

estiver exatarnente sobre o pcjiito, o projetil caira beni niais

Itjogc, como so, apos abandonar o aviao, a bomba ainda csti-

vesse prcsa por um fio. E por isso que sc diz quo a qucda

dc lima bomba de avian e paraboHca.

Esses tres fenomeiios sao ideiiticos: muito conhecidos em
mecanica racioual, sao a aplicagao da lei da decomposigdo de

forgas. O cavalo, o tretn, o aviao, uesses tres exemplos, desem-

pcTjham matematicanientc o panel de ceutrtxs individuals de

atragao. O fen6meno se passa inteiramente ccJino se oles pos-

suissem — independemente — uma parte; da for^a de atragao

terrcstre. A menina, a l)ola e a bomba sao atraklas por esta

forga deeomposta v nao p{^la terra.

Eis ai todo o problema do livre arbitrio.

Ha um determinismo geral que podo ser chamado, em lin-

guagcm metafisica, de provideneia, harmonia preestabelecida

ou por algum outro name. Pode-se ct)mpreender, e rnesmo

calcular a gravidado terrestre; mas as forgas que estao em jogo

nesse determinismo, isto e, as que cada mn de nos possui, sao

forgas decompostas, assim como (>,sta dcx'omposta a -forga pro-

venieute do cavalo, do trem, ou do aviao. Nessas condigoes,

cada um de nos constitui um ccntro independente — e, con-

seqiientemente, livre — no determinismo geral. Certamente,

todas as forgas e todas as individualidades estao em fun9ao

desse determinismo geral, mas mesmo assim livres.

Assim, ao depararmo-nos com uma responsabilidade, ou

seja, uma causa imediata, e prcciso achar seu centre indepen-

dente, isto e, a quern pertence a forga: ao cavalo, ao trem, ao

a^iao e, moralmente, a cada um de nos.

Eis como, cientificamcnte, podcmos analisar o problema

do livre arbitrio.

Mas, trataudo-se de metafisica, nao podemos forgar muito

a eiencia. Esta deve permanecer no dominio fisico e nao

deve sair dele. Nao nos esquegamos de que somos apenas

tnodestos habitantes da terra, vivendo num pcqueno mundo

esferoide jogado no meio do espago. So porque possuimos um
cerc'bro muito poderoso, achamos que podemos eompreender

ttido. . . Evidentemente, podc^mos fazer uma ideia do que seja
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universe, mas sob quais condigoes ? Temos como j)onto de

referencia nos mesmos e raciocinamos com nosso cerebro. Or a,

o que e nosso cerebro? Um aparelho que trabalha de acordo

com a geometria euclidiana — Henri Poincare demonstrou-o

muito bem; so compreendemos, imaginamos e eonstruimos as

coisas dentro da geometria euclidiana. fi claro que podemos,

gragas a elasticidade de nosso espirito, que 6 prodigo e enge-

nhoso em suas abstragoes, chegar ao que se chama de possi-

bilidades matematicas e imaginarmos um espago de n dimen-

soes; mas nosso cerebro so raciocina dentro das Icis da geo-

metria euclidiana.

Para o cerebro terrestre, uma perpendicular e uma per-

pendicular; e toda linha que nao forme exatamente dots

angulos retos com a reta que Ihe serve de base, e uma obli-

qua. So concebemos a circunferencia como uma curva fe-

chada, cujos pontos sao eqiiidistantes do centro; entretanto,

isso talvez nao esteja correto em si; a geometria desoritiva

constata que a circunferencia e apenas uma projegao da elipse.

Entao haveria um, dois, tres, quatro, ou uma infinidade de

centres ? Nao sei. Mas nao importa ! Eu nat) posso eompreen-

der isso: e impossivel, para o cerebro humane, imaginar uma

circunferencia cujos pontos nao fossem eqiiidistantes do centro;

isto e um absurdo para ele !

O que nao quer dizer que, se estivessemos situados em

outros pontos do espago infinite, nosso cerebro nao seria dife-

rente e que nao pudessemos ter outra geometria. Deixo essa

hip6tese para suas reflexoes particulares.

Retomando por um instante a cemparagao com a estrada

de feiTO, gostaria de observar que, quande estamos num trem,

sentimos uma liberdade muito grande: podemos circular pelo

cempartimento, atravessar o con-edor inteiro ate vagao-res-

taurante, conversar com os viajantes sentados a nossa frente

ou ao nosso lade, tentar inclusive uma aventura amorosa —

mas nae podemos sair do trem enquanto ele estiver em mar-

cha, sem que arrisquemos a vida. Ora, alem de fato de que

nao escolbemos o trem que nos transporta — que e astro

chamado Terra — 6 mais ou menes assim que devemes encarar

a vida terrestre !
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Continuemos com a comparayao ferroviaria. Devemos
constatar que o que interessa a todos os viajantes e o horario

do trem. Ninguem esta preocupado com todo o trabalho dos

especialistas, engenheiros e mesmo operarios para consegui-

rem colocar a looomotiva a toda velocidade, com seus vagoes

confortaveis e este admiravel dispositive que e a via ferrea.

Com muita razao chamariamos de louco aquele que, ao inves

de pedir os bilhetes dos passageiros, exigisse que prestassem

um exame de fisica ! Da mesma forma, no nosso caso, o que
queremos e saber para onde vamos e quando chegaremos em
cada estagao: e o horario, em suma, do trem da vida, o que
nos interessa — que sao as predi9oes de Nostradamus.

*

Ora, se e fato que a jogada em Catarina de Medicis para

efetivamente em 1924, e tambem verdade que ela funcionou

ate esta data com suficiente exatidao e o que foi dito por mim
nessa epoca tem o sou valor. Alem de 1924, tudo o que pude
dizei", principalmente o que diz respeito aos anos de 1927 em
diante, ate 1931, foi extraido de certas frases contidas na

Carta a Henrique II e de certos versos sucedaneos destes que

consegui encadear e que sao imediatamente precedidos . dos

versos sobre 1924. Alem disso, sao predi96es mais claras, que
yk haviam sido bastante lldas por diversos eruditos,

Alem da famosa quadra concernente a Luis XVI, a qua!

ja fiz alusao no inicio (VII, 44), ha os famosos versos sobre

Napoleao I: "A cabcQa raspada tomara a satrapia — por ca-

torze anos sustentara a tirania ..." (VII, 13). Ha tambem
OS versos em que o nome de Philippe ( Luis Filipe ) esta escrito

com letras maiusculas (IX, 89): ha tambem o verso sobre o

Segundo Imperio: "Sobrinho do sangue, ocupara o reino..."

— pois Napoleao III era sobrinho de Napoleao I. E ainda ha

outros.

Mas a linguagem desses versos nao e clara, porque eles

sao elementos de diversos e numerosos problemas propostos

por Nostradamus para que se possa compreender e trabalhar

sobre sen sistema.
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Ele era professor de matemdtica, como ja sabemos. Nao

dogmatiza jamais, propoe constantemente novos problemas,

indica e aeonselha, e trata muito mal seu aluno quando este

nao compreende bem e depressa. Seu testamento e sua Carta

a Henrique U nao sao mais que uma serie de notas mate-

maticas e problemas a resolver.

Partindo da frase contida na Carta a Henrique II, onde

esta indicada a data de 1792 como sendo a da "renovagao do

seculo" — ele tambem coloca o problema de Luis XVI, indi-

cado pela quadra 44 da Centuria VII. Depois segue-se o que

diz respeito a Bonaparte. Depois o do periodo 1830-1848;

depois 1852-1870; depois sobre a guerra dessa data e por que

ela dura sete anos; enfim, a volta do cometa de Halley em

1910 e quatro anos depois, a ultima guerra. Esta esta indi-

cada claramente pelos versos que citei em minha conferencia

de 1924: "Barcos e galeras em volta de sete navios — sera

travada uma mortal guerra etc..." i.sto e: "pequcnas embar-

cagoes e barcos maiores em volta de sete navios"; em outros

termos: pequenas na^oes e outras maiores em volta de sete

potencias; e se se lembrarem do que foi dito por mim em

1924, as grandes na^oes aliadas e associadas eram sete,

Todos esses problemas devem ser abordados e resolvidos

pelo sistema cronocosmografico de Nostradamus — o que, na

verdade, constitui-se num instrmncnto absolutamente analogo

a um teodolito(^^).

O nonio desse teodolito e oomposto de 4680 versos; ele

se modifica porque esta ajustado com o tempo, de maneira

que, quando o apontamos para um determinado ponto no

espago, encontrar-se-a, ao mesmo tempo e em cada ponto,

(com as medidas de seus angulos) um dado preciso de espago

e de tempo. Tudo o que se tem que fazer entao e ajustar o

calendario usual ao tempo astron6mico; pois o tempo oon-

vencional, que nos e familiar, e astronomioamente inexato.

E e para ajustar o tempo chamado astronomico ao tempo

usual que Nostradamus indica algumas datas: 1607 de liturgia.

( 13 ) Nostradamus afirma, ainda, que e um instrumento ( machina )

ver Pressagios 96,
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por exemplo
(
que corresponde ao ano de 1606 porque, em

liturgia, para contar e calcular a festa da Pascoa, acrescenta-se

1 ao milesimo do ano), que e 1606. 1727 em outubro- 1999

sete meses.

O professor poderia ter inscrito quantas datas quisesse;

mas contenta-se em indicar as que constituem os pontes de re-

ferenda para que, na construgao do teadolito, o n6-nio e as

tres alidadas sejam colocadas rigorosamente no lugar.

Mas ele nao propoe problemas relativos a cronologia his-

torica, aos fen&menos astronomicos ou as construgoes geome-

tricas apenas; ele tambem discute problemas particulares con-

cernentes a evolugao das na95es, das cidades, das opinioes

politicas ou religiosas, sobre as sucessivas modificagoes das

concepgoes artisticas e mesmo sobre a moda e os costumes

!

Ele passa a propria vida em revista, em todos os seus aspectos.

Assim, eu mesmo me espantei, em minba conferencia de

1924, de ter constatado que Nostradamus se ocupava do obe-

lisco e havia notado o detalhe de que, pelo fato de ter erigido

este obelisco, Hippolyte Lebas havia pedido a Luis Filipe um
titulo de nobreza, Ora, trata-se simplesmente do problema

relative a evolugao de Paris e da construgao geometrica que

e preciso tragar, tomando como centro de um circulo o Rond-

Point dos Campos Eliseos e como diametro a dist^ncia exis-

tente entre o Obelisco e o Arco do Triunfo. Essa hist6ria

sobre o arquiteto que erigiu o Obelisco so foi mencionada

para indicar que este e o monolito de Paris.
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O PROBLEMA DA EVOLUgAO
DA FRANQA APOS 1792

Todos OS problemas propostos por Nostradamus tem um

fim muito pratico. Professor excepcionalmente habilidoso, ele

sabe que o aluno de ciencias so oompreende realmente um

teorema, uma lei, uma equagao, ao passar da demonstragao

a propria aplicagao.

Mas como tudo o que e matematico e de acesso um tanto

rebarbativo - como bem sabemos - e tarefa do professor in-

teressar o aluno. Quantas pessoas teriam adquirido o gosto

pelas ciencias se seus primeiros professores tivessem sido ha-

bilidosos na arte de interessa-los e de "alicia-los"

!

Ora, por mais interessante que seja o sistema cronocos-

mografico de Nostradamus, ele e tao complicado, tao absti-ato,

que, se aquele que o expoe nao souber interessar e "aliciar"

aluno - por mais aplicado e diligente que seja este ultimo

— fa-lo-a desistir logo no inicio.

E por esta razao que o autor emprega o metodo dos pro-

blemas que primeiro despertam a curiosidade - pois sua so-

lu9ao trara, incontestavelmente, uma certa luz sobre aconte-

cimentos de grande interesse - e, em seguida, conduzem o

estudioso, por seu pr6prio desenvolvimento, a solugoes deri-

vadas, provenientes de reflexao, fecundas em descobertas.

Nostradamus, tendo a sua -disposigao o sistema que Ihe

dava as determinagoes de todas as coisas, comegou indubita-

velmente a precisar, por meio de construgoes geometricas e

calculos, OS elementos do futUTO de sua obra. Para que ser-

vira este livro ? Quern tentara decifrar o enigma ? Quern o

conseguira, e quando ?
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As piofecias advem de seu proprio poder de profeta. E

por isto que, em seu testamento, encontramos exatamente as

condigoes em que foi enterrado, o fato de sua futura exuma-

gao em 1793 e mesmo da transladagao de suas cinzas para a

igreja onde repousam atualmente. E e tambem por isto que

encontramos, em sua obra, a mengao dos esforgos feitos por

diversas pessoas para interpretar os sens versos.

O abade Tome havia descoberto que Nostradamus refe-

rira-se a ele. Nao devemos nos espantar com isso: a inter-

pretagao do abade Tome foi a que chegou mais perto da

solugao do enigma; se ele tivesse descoberto que o texto de-

veria ser traduzido para o latim e que os versos deveriam^ser

lidos destacadamente, e nao por quadras, seria bem provavel

que este intei-prete atingisse o "ponto-chave do segredo".

Entretanto, mais historiador que matematico, o "abade"

- eomo diz Nostradamus - passou ao lado do segredo,

"andou por cima e na frente" (II, 2-7), Mas compreendeu

que as letras V.C.S. pertenciam a urn sepulcro romano

!

Desde o fim do Segundo Imperio - epoca em que tra-

balhou abade Torne - o livro e seu segredo nunca mais

t'oram objeto de urn estudo serio. Nostradamus menciona inci-

dentemente os trabalhos feitos pelos ingleses o os qualifica

com termos tao crus que eu nao saberia repeti-los cm publico.

S'egundo ele, deveria chegar o ano de 1923 para que

sobreviesse "o mais forte ataque". Foi nessa epoca que, por

circunst^ncias totalmente allieias a minha vontade, iniciei o

estudo metodico do texto.

Ora, pude constatar - e isso quase que constantemente

desde fevereiro de 1924 (ou seja, ap6s minha primeira con-

fer^ncia, feita com ajuda da chave de Catarina de Medicis)^ -

que o determinismo da descoberta do sistema havia sido

abrigado o maximo possivel pelo autor.

Confesso francamente que, por muito tempo, nao eonse-

guia acreditar na tradugao dos versos encadeados. Freqiicn-

temente me deparava com precisoes tao intimas que eu pensci

estar me iludindo. Somente apos tres anos de trabalho - e

de trabalho continuo e incansavel - apos revirar os problemas
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para todos os lados, ap6s ter combatido qualquer manifesta-

gao de ceticismo com a propria evidencia, fui obrigado a

me indinar, completamente consternado !

A precisao do sistema me fez mergulhar, diversas vezes,

num profundo estupor. Abordando um dos problemas pro-

postos e acompanhando seu desenvolvimento, que as vezes

dui-ava varies dias — sem saber, na verdade, para onde me
conduzia o autor — aconteceu-me muitas vezes o fato de me
deparar com versos que, clara e indubitavelmente, indicavam

as circunstancias detalhadas do exato memento em que me
encontrava

!

A primeira vista, isso parece inconcebivel e, enquanto nao

se estiver em posse do sistema complcto, nao se pode ima-

ginado. Depois, iquando a descoberta ja foi totalmente feita,

aohamos que nad'a e mais logico, por mais complicado que o

calculo tenha sido.

Eis por que digo que, se eu contasse a historia da desco-

berta do sistema, ela lembraria tanto O Esoaravelho de Ouro

quanto As Mil e Vma Noites.

Entretanto, e impossivel — pelo menos por enquanto —

examinar esses problemas, cuja solugao nada provaria. Quando

o aluno ajusta o nonio do teodolito e de suas alidadas, ele

comprova a exatidao matematica do sistema; mas nao chega

a uma demonstragao patente do valor do sistema.

Quanto a isso, o adagio ab uno disce omnes nao tem a

minima eficacia: entre os fatos da vida de um cidadao e os

acontecimentos historicos de uma nagao, a margem e muito

grande para que os primeiros fagam a interpretagao desses

ultimos. E se autor se Hmitasse a estabelecer dados sobre

fatos particulares, jamais algum aluno poderia inferir que o

sistema poderia tanto se aplicar a uma nagao quanto a um
cidadao.

£ portanto indispensavel que os problemas propostos

sejam de duas orderis: de ordem pessoal, para que o proprio

aluno eontrole sua evidencia com faeilidade e com a mais

rigorosa precisao (ate de segundos, no tempo, e de centi-

metros, no - espagd !
) ~ e de ordem. impessoal, isto e, his-

torica e cosmografica, para que sua evidencia seja controlavel

61



pela cronologia dos fatos politicos (no tempo, contando por

seciilos, anos e dias) e pelas longitudes e latitudes dos mapas

geograficos (por meio das medidas maritimas que sao, como

se sabe, ajustadas a esfera terrestre).

O metodo consi.ste em "estabelecer o ponto" continua-

mente e com precisao: e e por isso que o sistema e, em suma,

um teodolito. E os versos que, encadeados, formam um pro-

blem a, sao apenas um "guia" para o aluno.

£ facil compreender que 4 680 versos — mesmo se todos

eles fosJem historicos, embora so uma minoria o seja — nao

sao suficientes para um encadeamento de predigoes que va

ate o ano 7 COO e sirva, nao so para a Franca, mas (pelo

menos ) para toda a Europa

'

O proprio autor diz formalmente : Publici dolo res com-

positor omnia inflat (eu apena.^ esbocei os aconteclmentos

historicos; aquele que os compuser devera desenvolve-los

todos )
(

^
) . Mas acrescenta ( Pres. 4 } : pelo conselho este nao

pode falhar.

E ele nao se esquece de dar conselhos ! Poder-so-ia dizer

que ele chega a ser prodigo demais nesse particular; isto so-

brecarrega muito sua cronologia historica e nela se mistura,

a ponto de varies versos profeticos exigirem longas explicagoes,

E sabe muito bem da dificuldade que criou com isso,

apesar de sua utilidade, pois designou-a em sua Carta a Hen-

rique U,

Esta Carta, agora que ja a traduzi inteiramente — e isto

so pode ser feito quando se conhece todo o sistema — apre-

senta-se, na verdade, como um codicilo de seu testamento.

Ele s6 a escreveu (segundo sua propria explica9ao) devido a

um escrupulo legitimo: ao reler scu testamento matematico

destinado a permitir a reconstituiQao do sistema, percebeu que

( 1 ) £ um verso de seu testamento no Pressagio 140. £ curioso

porque tern um trocadilho equivalente a um paradoxo: a expressao

res dolo era corrente eutre os advogados romanos e frequentemente
empregada por Cicero; deve ser traduzida por "breve". Mas Nostra-

damus, ao traduzir publici dolores, o faz como se nao tivesse compreen-

dido o ditado latino e escreve: "les publiques douleurs" ! Por fsso, em
Frances, o leitor se atrapalha.
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o aluno correria o risco de se atrapalhar demasiadamente.

Por mais numerosos que sejam os conselhos dados pelos

versos encadeados, sao scmpre miiito enigmaticos e por demais

concisos; entao ele acrescentou um eerto numero de notas que
auxiliam a aplica^ao das formulas: e a Carta a Henrique U.

A malicia toda esta em enderegar a carta a Henrique II

e em escreve-la de tal maneira que, se pudesse imaginar que
eia tambem fosse um documento profetico, pelo menos a pri-

meira vista, Percorrendo-a — pois ela e absolutamentc incom-

preensivel para ser lida e o unioo que se pode fazer e per-

corre-la -^ somos atraidos por expressoes que, imediatamente,

dirigem a imaginagao para a profecia historica. Fala de mas-

sacres, calamidades e perseguigoes; la esta o anticristo e sua

abominagao; a Igreja de Jesus Cristo e os reis do norte — visi-

velmente o autor divertiu-se, dando a seu texto a aparencia

dos versiculos de Ezequiel !

Esta tudo de acordo com a aplica^ao de seu metodo:

oculus de re vana erit destitutus — o olhar se engana !

Na realidade, e utn suplemento de conselhos para o aluno.

fi quase certo que nem Catarina de Medicis nem Henrique 11

chegaram a compreen de-la: nao devem ter percebido na carta

mais do que os liabituais e pomposos elogios que, segundo

o costume da epoca, eram dirigidos aos soberanos !

Ora, essa carta so foi escrita por medo de nao ser bem
entendido pelo aluno: Nostradamus e um professor escrupu-

loso, tern sempre medo de que seu pensamento matematico

nao seja completamente assimilado ! E isto e um verdadeiro

paradoxo, pois, naturalmente, ele e obrigado a so falar por

enigmas.

Ele e iim hermetista — e devemos entende-lo como tal.

Nos no sSOS dias ninguem procederia dessa forma. Mas, quando

chegamos a conhecer bem o seu sistema e a apreciar devi-

damente o valor de sua obra, somos obrigados a reconhecer

que outros processes teriam apresentado grandes perigos na

epoca da Renascenga. Um desses perigos e o de que, talvez,

livro nunea ehegasse ate o seculo 20; teriam-no destruido

indubitavelmente; alem disso, o sistema revela, atraves de suas

construgoes geometricas, nao somente segredos de'Estado e

6.3
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segredos do interesse da defesa nacional, cuja revelagao ja

seria assaz perigosa, mas tambem - o que e bem nials grave

— segredos relativos aos cenaculos ocultos que tiveram, tern

e terao um papel fundamental no desenrolar dos fatos po-

liticos.

Revelar tudo isso era impossivel; permitir que qualquer

pessoa viesse a conhece-los teria sido obra de um malfeitor

!

E chegamos a conclusao de que Nostradamus teve razao

em escrever por enigmas: ele nao poderia agir de outra

forma, nem deveria. fi tao verdade que, se me pedissem elu-

cidagoes sobre certos pontos, eu mesmo so saberia falar usando

sua linguagem; mas apresso-me em dizer que esta linguagem

seria imcdiatamentc comprcendida por aquelc que possa e

deva compreende-la !

E falando assim, nao se diz mais do que a estrita e pura

verdade

!

Nessas condigoes, tudo o que pode ser encontrado de

claro ou de esclarecedor em todo o texto sao as indicagoes de

problemas relativos ao controle historico - ou, para o cnca-

deamento da cronologia dos fatos publicos no futuro dos

tempos, OS versos escritos a titulo de "guia".

E a isto se reduzem as predigoes de Nostradamus, se o

cousiderarmos uma pessoa dotada de dons profeticos,

Quando ao resto, "a obra dos antigos se concluira",

diz; ele.

E, tendo calculado cuidadosamente que as determinaQoos

eram tais que deveriam chegar ate nossa epoca (nesso mesmo

ano de 1927) para que as circunstancias cofimicas permitisscm

a completa elucidagao de sou si sterna, Nostradamus nos apre-

senta o grande problema da Franga de 1792 ate nossos dias.

-^

A data de 1792 e importante sob todos os aspectos. His-

toricamente, e a data da deposigao de Luis XVI - e, conse-

quentemente, do fim da monarquia absoluta ua Franga. Evi-

dentemente poder-se-ia dizer que, desde a transformagao dos

estados-gerais de 1789 em Assembleia Nacional constitucio-
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nal, a Franga foi dotada de um Parlamento. Mas ninguem

poderia sustentar que o regime parlamentar tenha realmente

existido antes da Convengao; alem disso, e sabido que a oorte

de Luis XVI se opunha as tendeneias parlamentaristas da

Constituinte e a fuga para Varennes em 1791 so aconteceu

porque essas tendeneias ameagavam triunfar, a ponto de eom-

prometer a autoridadc real.

Luis XVI e sua corte fizeram o que podiam fazer; repre-

sentantes de um pass ado que desmoronava, lutavam para

manter-se no poder e reagiam dentro de suas possibilidades

contra as novas tendeneias. fi o mesmo fato que constatamos

em nossos dias: frente as ideias o tendeneias que se mani-

festam com o fim de operar uma mudanga da atitude politica,

poder — qualquer que seja ele -- reage para impedir que

esta uuidanga acoutega. Quando a mudanga acontcce, diz-se

que houve uma revolugao ou, senao, que o governo agiientou

firme !

Nesse caso — todos o sabem — houve uma revolngao.

Nostradamus e brutal em sua concisao; qualifica a fuga

para Varennes de injnsta (VII, 44) e de indesculpdvel (Pres.

86). Ela foi a causa da tentativa de mna eonstituigao parla-

mentar em 1781; e esse fato fez com que o rei empreendesse

uma luta ilegal contra a Couvengao, novamente eleita.

Em 1792, colocaram-lhe o hone vermelho, no dia 20 de

junho; atacaram-no nas Tulherias no dia 10 de agosto; ele

se refugiou na Convengao, pegaram-no, aprisionaram-no no

templo e cinco meses depois julgaram-no e o executaram.

Historicamente, a data de 17S2 e mais importante que a

de 1789 — a que faz abrir o period o revolncionario.

Diplomaticamente, esta data marca o inieio de conflitos

europeus que, aos poucos, foram se complieando, a panto de

se poder dizer que ainda ~ ate hoje - nao foram rcsolvidos !

Foi em agosto de 1792 que o duqne de Brunswick, general

de exercito- prnssiano, publicou o sen famoso manifesto onde,

"em nome dos reis, ele declarava gnerra a Franga para resta-

beleeer os direitos de Luis XVI". A primeira eoligagao euro-

peia era apenas uma uniao de interesses para aniqnilar as

novas ideias e tendeneias.
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A partir desse momento - tentando-se fazer um resumo

historico - a Europa se oomplica. Ao ataque da Conveiiyao

pelos aliados seguem-se a resposta de Valmy (20 de setembro

de 1792) e a ofensiva vitoriosa do Consulado e do Imperio.

Os exercitos de Napoleao percorrem a Europa, sao obrigados

a recuar e, finalmente, sao vencidos em 1815 - mas deixam

atras de si as ideias de liberdade e, com efeito, depois de

1848 e as revolu^oes dessa epoca, so se veem monarquias

constitucionais per toda a Europa, exatamente onde, meio

seculo atr^s, so se encontravam monarquias decididas a de-

fender sua autoridade absoluta

!

E o que aconteceu com o passar dos anos ?^ A ultima

guerra de 1914-1918 - por diversas razoes, sem diivida, mas

inegavelmente oomo conseqiiencia desses fatos historicos -

fez com que as monarquias se tomassem muito raras na

Europa

!

Nao estou fazendo politica: estou apenas constatando

fatos. A data de 1792 e, consequentemente, primordial.

Ali^s, a utilizagao da chave de Catarina de Medicis -

de acordo com o jogo de niimero - vai at6 1792. Nao foi

sem razao que Nostradamus fez com que o problema partisse

desta data: razoes historicas, sociais e diplomaticas estao a

ela ligadas. A parada da chave de Catarina de Medicis foi

intencional; e o autor oombinou os mimeros de maneira que a

matemdtica coincidisse com a hist6ria - e tamUm com sua

prApria seguran9a pois, dessa maneira, a corte de Henrique

continuaria na ignorancia da execuyao de Luis XVI e das

execugoes subseqiientes de todos os "suspeitos".

Nao nos esquegamos de que estes eram todos descen-

dentes diretos dos senhores da 6pooa de Henrique 11. £ por

isso que Nostradamus diz em sua famosa Carta: "Que eu

quis em cada quadra p6r a enumeragao do tempo se poderia

fazer, mas a todos nao seria agraddvel - nem interpreta-los

(os versos), e acrescenta seu medo de que "os caluniadores

o mordam" c roubem "de sua pena o repouso noturno".

Com efeito, anunciar adiantadamente, em termos claros,

uma revolugao tao espetacular, talvez fosse assegurar a prA-

pria gloria - mas, certamente, equivaleria a oferecer aos

ri

povos um documento de esperanga de liberdade e incitar os

governos da epoca a dar cabo do tal documento e seu ator

!

Era preferivel agir de outra forma.

Esta chave, entretanto — agora compreendo bem — e

apenas uma isca, Sua parada em 1792 nos incita a estuda-la

mafcematicamente. Foi o que fiz, alias. Esta chave, quando

analisada, nos conduz ao testamento e este nos faz descobrir

sistema inteiro, como ja disse. Mas, apos descobrirmos o

sistema, somos obrigados a retomar o estudo da historia a

partir dessa mesma data de 1792 para poder compreender o

funcionamento do sistema.

Eis por que Nostradamus nos propos esse grande problema.

Notemos por outro lado que o desenrolar desse problema

— para a Franga — nos fara entrar em contato com mais de

130 anos de historia, durante os quais se sucederam todos os

tipos de regime. O historiador Taine compreendera muito

bem isso quando disse que o periodo comegado em 1789 seria

— por mais de um seculo — o de uma longa revolugao. Sem

alongarmo-nos muito, poderemos constatar que a Franca nao

encontrou, desde entao, nenhum regime tao duradouro quanto

o da Terceira Republica — e apesar disso, com as dificuldades

criadas pelo apos-guerra, somos obrigados a constatar (quais-

quer que sejam nossas opinioes politicas) que este regime,

se nao queremos que desmorone, tem de ser singularmente

melhorado, senao em suas instituigoes, pelo menos em seus

metodos.

Os modemos historiadores gostam de dizer — para per-

manecerem imparciais — que a Franga, durante este periodo

de aproximadamente 130 anos, passou por diversas "experien-

cias" de regimes e de tendencias. Admitamos a palavra; sao

estas "experiencias" que o problema proposto por Nostra-

damus vai abordar.

Eis aqui sua solugao.

Partimos de FLORAM PATERE — tragando uma circun-

I'erencia e dispondo a sua volta as doze letras dessa expressao

latina.
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Mas como se t^ncontra a "palavra principal do enigma"?

Quando ainda nao se conhece o sistema inteiro, mas que se

sabe que as Centurias nao constituem sozinhas toda a obra e

que, para completa-la, elas devem se juntar aos Pressagios e

as Sextilhas, nos deparamos com uma dificuldade. Onde de-

vemos colocar esses Pressagios e essas Sextilhas ? No final

das Centurias ou no meio del as ?

As Centurias — repito - comp6em-se de 942 quadras em

kigar de 1 OGO, porque a Centuria VIJ so tern 42 quadras. A

primeira ideia que se tern e acrescentar a esta Centiiria os

Pressagios, que possui 141 quadras; foi, pelo menos, o que

pensei.

9ra, partindo da Centnria I, contarnos primeiramente seis

Centurias completas: ou seja, ftOO quadras - depois as 44

que formam a Centuria VII, soman do-se ao todo 644 qua-

dras(-). Floram patere encontra-se no Pressagio 22, se acres-

centarmos, por hipotese, os Pressagios a Centuria VII. As
*
palavias em latim estao em earacteres italicos e chamam a

atengao, Entao e so fazer o simples calculo 644 + 22 = 666.

As palavras em italieo e. o numero 666: sem duvida, estas

palavras sao importantes. Pois o numero 666 e o numero da

Besta do Apocalipse e o espirito estabelcce imediatamento

uma relagao !

Mas tudo isso e i Insao ! O numero 666 so serve para

fazer-nos cair no misticismo.

O verso esta impress© assim:

"Floram patere, entrar camp, fe rompida .

O enigma e verdadeiramente sibilino !

Mas quando estudamos um texto hermetieo, o primeiro

cuidado que devemos ter e o de nao nos atrapalharmos com

OS obstaculos em forma de enigmas colocados pelo autor para

afastar os profanos.

fi precise "passar adiante", escreveu Rabelais, que conhe-

cia - mais profundamente do que se pensa comumente - o

(2) Sem se conhecer o verdadeiro encadcaniento das Centurias,

e-se tentadn a contar 644 cjuadras e nao 642 ate a Centuria VII.
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heraietismo. E para "passar adiante" e scS deixarmos de lado

o que nao compreendemos no momento — deixando sua elu-

cidagao para mais tarde.

Nesse verso nao ha nada a ser compreendido. Portanto,

nao tentemos compreende-lo — e simples. Para nos (que, a

essas alturas, ainda somos meio profanos) este verso e apenas

um conjunto de letras: letras que parecem formar palavras,

mas palavras totalmente desprovidas de sentido.

Or a, se so conseguimos compreender as letras, contente-

mo-nos com isso ! Veremos, depois, se se pode fazer algo.

Notemos que a impressao dessas letras (que formam seis

palavras) e diferente para as duas primeiras palavras — elas

estao em latim e em earacteres italicos. Esta constatagao,

aparentemente futil, e das mais importantes; incita-nos a

sepaiar essas duas palavras latinas e considera-las a parte,

Fig. 6
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Flotam patere e uma composigao de doze letras: e so con-

ta-las — e contar as letras e tudo o que se pode fazer quando

nao compreendemos as palavras.

Nesse ponto, se nao soubermos a importancia que desem-

penha o numero doze em hermetismo, e melhor que abando-

'

nemos tudo. Mas se lembrarmo-nos de que serve um poHgono

de doze lados, se conhecermos o modo de utilizar-se de uma
couferencia dividida em doze partes iguais — para ser breve,

se estivermos a par do que intitulei de geometria do circulo

na minlia Evolugao do Oculfismo {'''') — vem-nos imediata-

mente a ideia de dispor as doze letras ao redor de uma cir-

cunferencia, cada uma a 30 graus da outra.

Mesmo o iniciante em astrologia sabe muito bem que

existem doze signos do zodiaco e doze casas no horoseopo.

Ao dispormos estas doze letras ao redor de uma circun-

ferencia, descobrimos que cinco dentre elas sao vogais v que

estao distribuidas de tal forma que, se as unirmos, formarao

um pentdgono irregular inscrito, do qual tres lados sao onvol

-

vidos por arcos de 60 graus e os outros dois lados simetricos

per arcos de 90 graus.

Temos entao, positivamente, o contorno do um caixao —

e como se pode ler diversas vezes no texto que c preciso

ericontrar o sepulcro do grande romano, passamos a uos con-

vencer de que esta figura represeuta este famoso sepulcro.

E e isso, com efeito, o que el a representa.

Ao mesmo tempo — mas por outro lado — o ealculo

(sempre feito do modo que o faria um semiprofano) couduz-

nos ao Pressagio 137 — ou seja, ao inicio do testamento. Ai

esta escrito que — como ja foi dito — "tudo deve ser traduzido

para o latim", E, ja que se trata de latim e quo estamos em
presenga de uma tumba romana, a propria 16gica uos leva a

escrever essas inscri^oes da maueira em que estariam escritas

sobre uma tumba romana — ou seja, em letras maiusculas.

Estaremos em posse da inscri9ao tumular completa ? Ou
melbor: devemos inscrever o verso inteiro sobre o bipotetioo

(3) Pierre Piobb. A Evolugao do Ocultismo e a CiSncia de Hop,

um volume ( 1909 )

.
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tumulo P Nao se sabe, mas o que importa t Vamos escrever

o verso inteiro em maiusculas, respeitando cuidadosamente a

pontua^ao

;

»

Floram patere, ingrediri castra. Fides rupta.

J
a sabemos para que servem as duas primeiras palavras;

nao nos preocupemos mais com elas. Tomemos as duas se-

guintes, pois ha um ponto depois de castra.' Ingrediri castra

nao signit'ica nada, mas nao poderiamos ler essa mscri9ao

romana de outra forma ? Sabemos que, nas tumbas romanas,

eucontram-se muitas vezes letras acrescentadas a palavras e

que, pax'a que ganhem sentido, devem ser separadas e consi-

deradas como abrevia^oes. Assim, tcriamos:

Ingrediric. Astra-.

E, nesse caso, a letra C e apenas uma abrevia9ao, A
palavra astra restabelece imediatamente o sentido da frase;

e se ela se refere a astros, refere-se tambem a circulos, Temos
entao;

Ingrediri circuli astra.

Isso quer dizer: fa9a entrar os a.stros do circulo. Entao

tudo se esclarece: Floram patere e composto de cinco vogais,

cuja juugao forma o pentagono irregular do sepulcro — e de

sete cousoantes que correspondem aos sete planetas usuais.

Resta ainda Fides rupta. E ja que e um problema rela-

cionado a astros, esta expressao e mais facil de ser compreen-

dida; Fides e a constela^ao da Lira. Ha realmente uma
quebra (uma ruptura do circulo no ponto onde se encontra

a estrela Vega da Lira). Qualquer astronomo sabe a impor-

tancia dessa estrela, proxima do polo da ecliptica.

Agora e s6 calcular para construir a figura geometrica.

Isto nos da uma ideia do que sejam as formulas de Nos-

tradamus e de qual foi o meu raciqcinio para cbegar a des-

cobri-las. Nao tenho razao em dizer que, se eu continuasse a

contar a historia dessas descobertas, que durou tres anos, eu
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pareceria estar oontando uma aventura do tipo do Escaravelho

de OuroP

fi natural que alguem de espirito literariOj habituado a

considerar sous proprios conceitos como urn produto da ima-

ginagao, achara que a solu9ao deste enigma e, certamente,

engenhosa, e ate habilidosa, mas nao e evidente. Que teria

a dizer essa pessoa se alguem Ihe apresentasse a formula

ax^ -j- bx -f c ::^ e Ihe afirmasse que e uma formula alge-

brica ? Com essas letras do alfabeto ( as quais, ajeitadas dessa

maneira, nada significam e oonstituem urn enigma para os

profanes), um literario provavelmente apenas podera cons-

truir palavras, mas um matemdtico certamente resolvera uma
equa^ao !

Entretanto, a primeira vista, toda assergao matematica

parece engenhosa,

Ora, Nostradamus conhece bem essa maneira de pensar:

ele foi professor num colegio. Sabe oom.o sao diferentes esses

dois temperamentos, o literario e o cientlfico e, sobretudo, o

quanto o primeiro afasta o espirito do segundo; todo o seu

process de ilusao esta baseado nesse fato.

Estando em duvida, ninguem ousaria construir o circulo

de Floram patete, nem introduzir nele os planetas e nem rela-

ciona-lo a esfera celeste pelo calculo de Vega, E assim, auto-

matioamente, se cria um novo obstaculo que impede que se

aborde a solu9ao dos grandes problemas.

Obstaculos samelhantes existem em grande numero e este

e um dos menores. Foi o que levou Nostradamus a escrever

ironicamente: "Bern defendido o fato por excelencia
!"

Expressao muito correta pois, o "fato por excelencia" —

ate que seja conhecido — encontra-se defendido de tal ma-

neira que, se por acaso (o que e quase inconcebivel ) alguem

descobrir sua solu9ao, esta, automaticamente, induz ao erro

!

fi uma obra-prima da criptograHa 1

Mais ainda: quando a solugao chega a ser conhecida por

meio de calculos e constru9oes geometricas (isto e, pela apli-

cagao do sistema), encontra-se ligada a fatos tao secretos que

ela chega a ser impossivel de ser descoberta.

4

I

Podem pensar o que quiserem: e isso mesmo, Prefiro

dizer — para fixar as ideias — que a descoberta desse "fato

por excelencia" me fez mergulhar num abismo de reflexoes

tais que minha primeira rea9ao foi a de me recusar categori-

camente a falar ou a escrever o que quer que seja !

E foi entao que compreendi — e estou dizendo isso sem

menor pensamento mistico —• que a arvore da ciencia do

bem e do mal era uma realidade cientifica e nao uma ale-

goria ! So mais tarde ( eu o digo positivamente ) foi que volte!

a mim e percebi que os problemas hist6ricos e sociais pode-

riam — na epoca de liberdade em que vivemos — ser conhe-

cidos pelo publico, na generalidade de suas solu95es,

Depois disso, nao mais hesitei em falar, escrever e apre-

sentar, como o farei, o estudo do problema desde 1792 ate

nossos dias e ainda alem,

O problema consiste ~ essencialmente — no trayado geo-

metrico dos simbolos da Fran9a dcsde o antigo regime ate

OS nossos dias, e na rota9ao destes de acordo com o tempo.

Esta defini9ao necessita de um desenvolvimento.

O simbolo e uma figura que serve para designar tanto

uma ideia, como o que a legisla9ao chama de "pessoa moral"

— dizem os dicionarios usuais. De maneira que os brasoes de

uma na9ao, de uma cidade, de uma familia, de uma associa-

9ao, assim como as etiquetas de fabrica9ao e as insignias co-

merciais — e, certamente, os signos ideograficos usados pelas

diversas ciencias e os que as tradi9oes religiosas e os ce-

naculos iniciativos conservam — sao todos simbolos,

A primeira vista, simbolo parece ser um produto da

imagina9ao, que acaba se cristalizando com o tempo c com
hdbito, Designamos alguma ideia, ou um conjunto de ideias

— ou alguma pessoa moral — por um desenho que o uso

torna familiar. E entao se coloca a seguinte questao: por que

desenho escolhido foi este e nao outro ?

Que se tenha pensado em representar com um desenho

certas ideias ou certas pessoas morals, e facilmente com-

preensivel (pelo menos aparentemente): reflete apenas uma
necessidade de abrevia9ao. Assim como os sinais das quatro
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opera96es matematicas usuais sao, inegavelmente, abreviagoes

cQmodas e, da mesma forma, os sinais algebricos, quimicos,

astronomicos etc. Mas continuamos com a mesma pergunta:

por que um simbolo e escolhido em lugar de outro?

Desde o dia — ja longinquo — em que nossos pensadores

e nossos filosofos se deixaram levar pelas id6ias dos pretenses

sabios da Alemanha ou da Escandinavia, que haviam desco-

berto OS totens e os tahus, encontramo-nos em total impossi-

bilidade de raciocinar sadiamente sobre os simbolos.

QXiando queremos analisar cientificamente os elementos

de uma resposta para a questao que acabo de propor, somos

vitimas — e o caso de se dizer — de uma avalanche de totens

e de tabus sob a qual a razao mais elementar desaparece

para sempre.

Ora, confesso que, para mim, o £ato de que um indigena

da Papuasia utilize um simbolo analogo, ou mesmo seme-

Ibante, aos que os egipcios ou os gregos utiijizaram, nao signi-

fica que a antiguidade mediterr^nea o tenha transmitido a

esses negros oceanioos. Se o problema esta em discutir ante-

rioridade, seria precise que a ciencia hipotetica dos totens

entrasse em acordo com a ciencia exata da geologia — o que

parece que nao e feito freqiientemente.

O totemista coloca, como petigao de principio, que toda

sociedade pouco evoluida e anterior aquelas cujo desenvolvi-

mento legislative e economico e incontestavelmente mais aper-

fei9oado. Este e o raciocinio de um turista e nao o de um
pensador.

Por exemplo, o turista chega em Man-aquech. Constata

que coexistem ai tr^s ragas distintas, facilmente identificdveis:

a raga berbere (ou chleuh), a arabe e a judia. As duas pri-

meiras viveni mais ou menos misturadas e sao mugulmanas; a

terceira permanece isolada. Certamente, o turista sahe, pois

deve ter aprendido na escola, que os hebreus existiram como

sociedade evoluida sob todos os aspectos, antes dos mugul-

manos - e assim sendo, infere naturalmente que os costumes

dos primeiros podem ser diferentes dos costumes dos outros.

Mas suponhamos que ele nao saiba disso: os judeus de Mar-

raquech Ihe parecerao muito menos civilizados (no sentido
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cientifico da palavra) do que os arabes. Percebera que estes

ultimos praticam uma religiao onde a moral e mais importante

do que os ritos, onde os simbolos praticamente nao existem

e constatara que vivem em tribos tao grandes que chegam

quase a formar uma nagao: a seus olhos, os arabes pertencem

a uma civiliza^ao superior e, portanto, posterior a dos judeus.

Enquanto que, para os judeus, os dogmas biblicos e os

ritos da Tora baseiam-se na moral religiosa e sua divisao em
tribos permanece rigorosa e constante.

Com efeito, e porque ele esteve na escola, o turista encon-

trara uma prova evidente de que os hebreus sao anteriores

aos drabes — e, portanto, inferiores a eles.

Ora, examinemos as coisas com mais cuidado; a Biblia e

Alcorao sao bem conhecidos e ninguem precisaria ir ao

Marrooos para estudados. Os dois livros nao podem ser com-

parados: no primeiro, a metafisica e ampla e elevada — no

outro, ela e restrita e confusa. O primeiro nao retirou seus

dados de vagos relates trazidos por caravanas — os amadores

da anterioridade que desejarem estuda-lo serao obrigados a

remontar a fontes indianas ou egipcias. O segundo — ao con-

trdrio — e oonstituido de partes retiradas de outras obras, as

vezes um tanto caoticas e freqiientemente contradit6rlas, de

religioes que existiram anteriormente a dos arabes ou conjun-

tamente com ela: o Alcorao chega a mencionar tanto Salomao

quanto Jesus Cristo e contem reminiscencias da antiguidade

greco-romana

!

Que Maome seja posterior a Moises — mesmo se nao o

soubessemos historicamente — e, segundo o prdprio Aloorao,

inegavel. Mas que Mois6s seja inferior a Maome, penso que

nao podemos demonstrar dessa forma !

O erro esta nisso: por puro habito do espirito, tendemos

a considerar inferior em civilizagao tudo o que e anterior no

tempo.

Alem disso, baseamos tudo em nos mesmos — e o que

se parece a nos nos parece sempre mais civilizado do que o

que e diferente de nos. E e por causa desse tipo de racio-

cinio que o homem de cor foi oonsiderado por muito tempo

como pertencente a uma raga inferior

!
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E quando vemos um papua — liomem de cor, diferente

de nos, vestindo apenas sua propria anatomia — tragar circulos

e desenhar cruzes, a razao superficial nos leva a dizer que sua

ra^a, seus costumes e suas praticas religiosas sao inferiores as

nossas,

A dizer inferioridade, estamos pensando em anterioridade

e, de raciocinio em raciocinio, chegamos a conclusao de que

OS simbolos tragados por ele sao figuras primiiwas que foram

sendo assimiladas pelo espirito religiose - esta expressao e

uma descoberta da epoca anterior a guerra !
- para dar uma

forma imagetica ao misticismo.

Eis como foram inventadas as teorias sobre os totens e

sobre os snubolos, Na verdade, elas estao mais proximas do

pensamento do turista do que do cientista. Mas sao apre-

sentadas sob um dogmatismo pesado, indigesto e pedante que

Ihes conferiram certa autoridade, por ser aborrecido; e, por

isso mesmo, foram e ainda sao difundidas: tornaram-se

classicas !

Devo dizer, entretanto — nao para falar de mim mesmo

ou de minhas obras, mas para citar um fato — que, apos a

publicagao de meu livro sobre a religiao grega de Venus{-^),

em 1910, sr. Salomon Reinach, espirito assaz escrupuloso,

acabou tendo uma duvida, Totemista, e claro, pois o totem

estava na moda, ficou surpreso ao ler argumentos tao contra-

rios as opinioes correntes — e, como estes se baseavam nao

apenas em constatagoes superficiais, mas em construgoes geo-

metricas e astronfimicas, a duvida Ihe surgiu. Al^m disso,

tanto as construgoes como os argumentos pareceram-lhe sin-

gularmente de acordo com dados biblicos — os quais, por causa

de sua educagao e por bereditariedade, nao tinham ainda per-

dido valor para ele. E, sem ao menos me conhecer, sem

querer, de nenhuma maneira, dar alguma rcputagao a minha

obra, ousou dizer, no Congresso das Religioes, cm Oxford,

que "durante muito tempo, a fim de compreender as religioes

e OS simbolos, havia-se olhado para a terra e que, dessa ma-

I

(4) Pierre Piobb, Os Misthios don Deuses: Venus, um volume

(1909).

neira, nada foi descoberto e fomos induzidos em erro; era

entao chegado o momento de seguir-se outro metodo, de olhar

para o cSu e fazer uso da geometria !*'

Isso demonstra que as convicgoes dos totemistas ainda

nao estao bem assentadas — e que algumas poucas conside-

ragoes cientificas sao suficientes para abala-las.

Confesso, entretanto, que, ate entao, tentando estabelecer

uma distingao entre os simbolos, minha opiniao sobre suas res-

pectivas origens era, conseqiientemente, diferente. Na ver-

dade, e precise classificar os simbolos em tres categorias: a

dos ideografismos (sinais adotados pelas ciencias astrond-

micas, matematicas, quimicas, fisicas etc.) — a dos hiero-

gramas (sinais ritualisticos das religiSes, dos cenaculos inicia-

ticos etc., etc.), — a dos hrasoes (imagens representativas de

nagoes, familias, individuos, casas de comercio, associa^oes

etc. )

.

Os ideografismos parecem, a primeira vista, ser apenas

uma estiUzagao, comoda e resumida, tanto de formulas escritas

(e caso, em tipografia, das letras chamadas parangonas ou,

em astronomia, quando as letras A e R se juntam para indicar

uma ascensao direta), quanto do desenho de fenomenos fisicos

(e caso dos sinais graficos do zodlaco e dos esquemas

usados em eletricidade ) . Inegavelmente, estes simbolos re-

presentam invengoes quase espontaneas do espirito: apenas

notamos neles uma origem geometrica devido ao funciona-

mento euclidiano do cerebro. Na vealidade, eles nao passam

de abreviagoes.

Os hieixjgramas, ao contrario, sao produtos de um racio-

cinio extremamente amadurecido: as diversas cruzes utilizadas

pelas religioes, os triangulos e os pentagonos cliamados ini-

ciaticos, sao construidos apos muito estudo. Estes simbolos

nao representam apenas uma ideia, mas evocam uma serie de

ideias: esse e seu objetivo. Sua origem esta, inegavelmente,

na geometria, e na geometria do circulo em particular (''^).

(5) A respeito da origem dos ideografLsmos do zodiaco, assim

como sobre os simbolos iniciaticos ou cabalis ticos, ver a obra sobre

A EvoluQao do Ocultismo.

76 77



Sobre estas duas oategorias, eu nao modifiquei em nada

minhas opinioes anteriores. Mas e sobre a terceira - a dos

hrasoes — que gostaria de mencionar novas constata^oes, rc-

sultantes do estudo do sistema de Nostradamus. Pois fai

obrigado a atribuir o nome generico de brasao, nao somente

as arm as feudais, mas tambem as marcas de fabricas e insig-

nias de comercio, assim como aos talismas usados em magia

antiga ! E, contudo, sao tres ordens de simbolos que pareciam

nao ter nenhuma relagao entre si — alias, eu nunca havia

pensado em aproxima-las ate entao.

Devo apressar-me em dizer que, quando estudamos esses

diversos simbolos, logo descobiimos que muitos dentre eles

nao passam de produto da livre fantasia; e o caso, evldente-

mente, da maior parte das marcas de fabricas e das insignias

de comercio e, sem duvida, o caso de diversas armas feudais;

talvez seja tambem o caso de varios talismas magicos dese-

nliados por profanos com uma ingenuidade um tanto suspeita.

Devemos portanto ser muito prudentes a esse respeito,

sem, contudo, refeitar o assunto sem reflexao. fi preciso lovar

em conta que uma verdadeira ciencia do brasao e das armas

existiu e, embora encontremos hoje, nas bibliotecas, apenas

alguns indicios dessa ciencia, isso nao quer dizer que ela

tenha sido menos profunda do que atualmcnte aparenta ser,

Nao nos esquegamos de que a sociedade feudal possuia

um fundamento iniciatico, que havia adquirido concepgoes

desse tipo no Oriente, durante as Cruzadas e que, acima de

tudo, era religiosa. A hist6ria das ordcns de Cavalaria, por

um lado, e as tradigoes do companheirismo operario, por outro

lado, dcmonstram que os principios do simbolismo eram co-

nhecidos na epoca do feud allsmo.

Havia, portanto, uma ciencia do brasao - e uma ciencia

mantida em segredo, assim como- se ocultava cuidadosamente

tudo o que fosse evocado ou represeutado pelos simbolos.

Nao ha por que duvidar disso.

Um rapido exame de uma serie de armas - principal-

mente das annas de cidades - revelara, para quern estiver

um pouco informado sobre os simbolos chamados iniciaticos,

que varies desenhos de armas pertencem ao dominio do her-

78

rnetjsmo. Um livro foi escrito sobre esse assunto pelos se-

nhores Gassicourt e barao du Roure de Paulin, sob o titulo

de O Hermetismo na Arte Herdldica. Mas o fato de existir

uma correlagao ciitre muitas armas e divers as leis da astro-

logia, da alquimia ou da magia, nao implica em que o espirito

da ciencia do brasao seja analogo ao da ciencia simbolica

dos hierogramas.

A ciencia do brasao deve ser comprcendida como uma
arte que toma emprestado de outras ciencias elementos para

o seu desenbo. O que parece ser logico.

Em outros termos, nao se pode, a primeira vista, supor

que haja uma relagao direta entre a situagao geografica de

uma cidade, por exemplo, e suas armas. E quando se trata

do brasao de uma familia, e natural que se pcnse que o

desenlio simbolico foi inicialmente adotado por um membra
dessa familia {por razoes geralmente conbecidas e tidas como
fantasiosas) e que o simbolo tornou-se hereditario por tra-

digao.

£ possivel que algum pesquisador do oculto encontrc,

como uma das razoes da adogao de armas, a ideia talisniitnica

de protegao astral (principalmente para as cidades, uias

tambem para os individuos), (m mesmo o sou carater inicia-

tico (entre os cavaleiros de ordens militarcs ou religiosas),

Mas nao chegara a considerar que o l:)rasao possa ser

o simholo de uma reaUdade.

Eu tambem partilhava da mesma opiniao ate que desco-

bri e compreendi o sistema cronocosmografico ntilizado por

Nostradamus. A pratica desse sistema dcmonstrou-rn(* que o

jogo das forgas cosmicas criava uma realidade geometrica em
um ponto determinado da esfera terrcstre e seu desenbo,

tragado de acordo com as indicagoes de seu teodolito, for-

mava um simbolo ! ( '^

)

De maneira que o simbolo de uma cidade se cria auto-

maticamente em virtude de sua longitude e de seu latitude

geograficas e das eoordenadas da Terra no espago, E o que

(6) Nao desejc) falar sobre os talismas para evitar uni incidente. £

preciso conceber o talisma como iim simbolo criado scgundo cstes prin-

cipios com o fim de concentrar fluidos vibratorios da natureza.
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vale para uma cldade vale tambem para iima nagao — assim

como para uma familia ou para um individuo,

O simbolo, assim tragado, reproduz os elementos do

desenho constitutivo das armas — o que prova que a heral-

dica e realmente uma arte, pois dispoe elegante e agrada-

velmente os dados um tanto secos e brutais da geometria.

Resulta dai que, por ter sido criado num determinado

ponto da Terra e tambem num determinado tempo, o simbolo

geometrioo e suscetivel de modificagao atraves dos tempos

(devido aos diversos movimentos que modificam as linhas) e

pode, inclusive, desaparecer totalmente. Poderiamos dizer

que o simbolo e dotado de vida (e vida, nesse caso, seria o

pr6prio movimento) e que, conseqlientemente, pode morrer —
assim como um individuo que chega ao fim de sua existencia,

ou uma cidade que foi destruida, ou ainda uma na^ao que

desaparece

!

Esta e uma coustatagao tao extraordinaria que level

muito tempo para admitir sua veracidade.

Ela constitui a primeira parte — a parte preliminar — do

problema da Franca apos 1792.

Nostradamiis, tendo orientado o aluno na analise e estudo

do tragado constituido pelo ciroulo dc Floram patere c pelo

Sepulcro do Grande Romano, diz o seguinte: "de um redondo,

de uma flor-de-lis nascera um grande principe" (Sextilha 4)

— o que, em latim, significa; "De um circulo, de uma flor-de-

lis saira um grande principio". Trata-se, portanto, de estudar

a construgao de uma flor-de-lis num circulo e descobrir, a

partir dai, o principio importante,

Este principio e, com efeito, importante, porquo e o prin-

cipio de toda a heraldica e de todo o simbolismo dos brasoes.

fi o resultado do estudo das linhas que se formam sucessi-

vamente na area do circulo projetado sobre o mapa da Fran9a

enquanto se constroi a flor-de-lis indicada na figura 5 desta

obra C^ )

,

(7) Ver pagina 48.

Como se constroi essa flor-de-lis ? £ algo que, evidente-

mente, precisa ser examinado com cuidado; entretanto, tra-

ta-se de um problema de geometria descritiva e, infelizmente,

exigiria desenvolvimentos tecnicos. Direi apenas, para as

pessoas que se ocupam da astrologia antiga, que as formulas

basicas dessa ciencia sao insuficientes. Certamente, a orien-

tayao do ponto terrestre e importante — ou seja, a latitude e

longitude terrestre determinando um ponto do globo, Alem
disso, na epoca considerada (nascimento, fundagao da cidade,

da dinastia etc. ) os planetas do sistema solar tern, nessc

mesmo momento, posigoes lespectivas que precisam ser le-

vadas em conta. Mas nao sao estes elementos (que, em geral,

sao unicos utilizados pela astrologia) que determinam a cons-

tituicao do simbolo e, se e que podemo.s falar nesses termos,

as fases de sua existencia. Trata-se principalmente do eixo

pessoal (do individuo, da cidade, da familia etc.) — da dis-

tdncia dense eixo ao equinocio contada sobre o Equador — do

angulo compreendido entrc o circulo do qual este eixo e o

diametro e o grande circulo passando pelo polo da ecUptica

e perpendicular ao ponto gamryia,

Ora, devD dizer, jamais encontrei, em nenbuma obra da

astrologia antiga, o menor indicio de eixo pessoal, nem de dis-

tancia do equinocio; nem me.smo quando se trata de estrelas

fixas e que o grande circulo perpendicular ao piano da ccliptica

(ao ponto gamma), que passa pelo polo da me.sma ecliptica,

deve, necessariamente, ser considcrado, cm virtude do movi-

mento chamado de precessao dos equinocios.

Em termos menos tecnicos, diria que Nostradamus nos

da nao somente as coordenadas geograficas e a posi^ao res-

pect!va dos planetas em relagao ao horlzonte — mas tambem
() eixo pessoal revelado por sen teodolito, a declinagao desse

eixo sobre o Equador terrestre e sua inclina^ao cm relagao a

ecliptica. Podc-sc falar assim, embora, apresentados dessa

niaiieira, os elementos de sens cAlculos nao estcjam rigorosa-

mente ceitos.

Mas o sistema de Nostradamus — e isto e o mais impor-

tantes — considera que todo individuo, assim como toda

iia^ao ou dinastia, tern um eixo proprio: da mesma forma que
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a Terra, ou qualquer outro planeta, tern seu eixo pessoal mais

ou menos inclinado sobre o piano da transla^ao ao redor do

Sol. fi como se o individuo se achasse inclinado sobre sua

orbita.

Ora, sabemos que esta inclinagao do eixo da Terra pro-

duz o fenomeno das estagoes - assim como a inclinagao do

eixo pessoal do individuo (para falar brevemente) produz, na

vida desse individuo, as diversas estagoes que cliamamos co-

mumente de infancia, virilidade e velhice !

As familias, as dinastias, as nagoes e as cidades - reco-

nheceu-se ha tempos — tambem tern sua infancia, sua juven-

tude, sua virilidade e sua velhice, a qual chamamos de deca-

denc'ia. £ possivel determinar, para cada estagao, uma especie

de calendario, a partir de seu eixo, E quando este ^calen-

dario estiver cuidadosamente estabelecido, com precisao su-

ficiente para que possamos ler os dias terrestres, nao sera

dificil dizer - mesmo que o tempo ainda nao tenha passado

- em que data encontra-se a decadencia e o fim

!

Podemos perceber o quanto o sistema de Nostradamus

difere da astrologia atualmente em voga.

E por que o estudo do problema da Franga ap6s 1792

oonsiste no tragado dos simbolos geometricos e em sua

rotagao,

Enfim, podemos compreender que, se fosse necessario

expor a solugao inteira desse problema e explicar todos os

desenhos, seriamos levados a fazer uma serie de cursos e a

escrever urn volumoso tratado - o qual so poderia ser apro-

veitado por tecnicos no assunto. Ao passo que, com a ajuda

de alguns graficos e dos versos do profeta, poderemos cons-

tatar facilmente a exatidao dos resultados.

Como sempre, e o horario do trem o que mais interessa

aos viajantes - mas o desenvolvimento da solugao nos dara

a cronologia desejada.

A PREDigAO SOBRE A FRANCA
DE 1792 A 1870

Partindo da data de 1792, explicitamente indicada por

estas palavras na Carta a Henrique 11 ".
. .no ano de mil sete-

centos e noventa e dois que serd o da renovagdo do seculo"

" e manejando circularmente o sistema, o eixo da Franga cai

sobre estes versos:

AlSm da corrida do Castulon monarca

Vitoria incerta ires grandes coroardo

Aguia, Goto, Lua, Lyon, Sol em marca. (I, 31)

Esses versos, bastante elaros, foram lidos e compreendidos

ha tempos, E. Bareste, conhecido latinista, ja havia adivi-

nhado que Castulon (palavra neutra e barbarismo de proce-

dencia grega) designava a Terceira Republica, cuja efigie e

uma mulher vestida com a castula romana, Essa mulher, por

ser uma alegoria e nao um personagem determinado, justifica

o emprego do neutro: e o raciocinio correto do ponto de vista

do latim e so surpreendera aqueles que desconhecem a genia-

lidade da lingua latina. Confesso, alias, que essa lingua nao

e facilmente assimilada pelo espirito trances :
acreditamos

conhecer o latim e, no entanto, estamos longe disso. fi claro

que as exoegoes sao muito numerosas e que possuimos entre

nos latinistas de primeira ordem; mas, ate mesmo entre as tra-

dugoes oficiais, encontramos trabalhos tao ruins que acabamos

nos confundindo. Lembremo-nos tambem do Concilio do Va-

ticano de 1871 — onde se falava e se discutia em latim e onde

OS bispos francoses nao puderam se destacar: houve ate o

caso de um tal monsenhor Dupanloup que se tomou historico.
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£ que o trances, apesar de tei'-se originado da lingua

romana e, consequentemnte, do latim, do qual ainda encon-

tramos tra90s em sua etimologia e em sua gramatica, nao tem

nada a ver com a maneira latina de constiu^ao de frases ou

com modo latino de pensar. O frances esta para o latim

assim como esta para o ingles: apesar da lingua inglesa pos-

suir uma seric de palavras de origem francesa adquiridas na

epoca de Guilherme, o Conquistador, e bem verdade que o

espirito dessa lingua e bem diferente do espirito frances,

Quanto a isso, o humor de Mark Twain vem a calhar: "Em

Franca falam as vezes o ingles, mas nao o compreendem",

Poder-se-ia dizer que, na Franga, le-se algumas vezes o

latim, mas nao se pereebem suas sutilezas. Os alemaes, por

falarem uma lingua que nada tem de latina, sao obrigados a

aprender todo o idioma romano; sens esfor^os, portanto, sao

tecnicamente orientados e cliegam a uma margem dc exa-

tidao muito maior. Quanto aos espanhois e aos italianos, e

sabido que, estes ultimos, particularmente, quase pensam em

latim.

Ora, Nostradamus, que sabia desse detalhc, dele faz uso

continuamente — e, quando comete um barbarismo, sabe que

raros serao os que o perceberao e desejarao descobrir sua

causa. Sabe tambem que, no segundo dos tres versos da

quadra 31, Centiiria I, as palavras "vitoria incerta" serao en-

tendidas como "vlt6ria indeterminada". fi verdade que incerta

victoria significa vitoria indecisa, indeterminada.

Mas verso so tem cinco palavras em frances e deve

ter seis em latim. Devemos cntao dividir em duas uma das

palavras da primeira tradugao: "Victoria incerta tres magni

coronabunf. Ora, a unica palavra que pode ser dividida em

duas e a palavra incerta. Fazendo-se a concordancia gramati-

cal, a frase ficara assim;

Victoriam in certa tres magni coronabunt

pois coronare e um verbo que nao pode ser empregado no

neutro; portanto, mctorid deve ser o acusativo como com-

plemento direto; e o adjetivo certus, cujo feminino esta

rigorosamente indicado no texto frances, nao pode mais con-
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oordar com victoriam, mas deve, evidentemente, estar no

ablativo, governado pela preposigao in. A frase latina suben-

tende entao o substantivo res, como e o costume, e se com-

pleta; "Victoria^n in certa (re) tres magni coronabunt".

O que significa, indubitavelmente : "Tres grandes perso-

nagens coroarao, com certeza, o triunfo".

Demorei-me um pouco nessa tradu^ao exatamente para

mostrar toda a circunspec^ao necessaria para que se restabe-

lega o verdadeiro sentido do texto. Nostradamus, alias, reco-

menda: "nao irritem os latinos" — non molestare latinos

(sermones).

Quanto ao terceiro verso da citagao, torna-se claro quando

percebemos, segundo a frase precedente, que este designa

ap-enas tres personagens. Nessas condi^oes, o primeiro desses

personagens seria a Aguia, o segundo o Galo e o terceiro

deverd ser Lua, Lyon, Sol e marca, ou seja, em latim: "Luna,

Leone, Sole significatus" . Pois e precise, para nianter o numero

de seis palavras, traduzir "em marca" por um adjetivo — o

que implica no ablativo para as tres palavras precedentes,

E, entao, este terceiro personagem sera o que estiver "desig-

nado" {significatus) pela Lua, pelo Sol c pelo signo zodiacal

de Leao.

Nao nos preocupemos com a ortografia especial de Lyon:

elq, e constante em Nostradamus — e outra de suas artimanhas

para enganar o leitor. Mas quando ele quer indicar especial-

mente a cidade de Lyon, ele a chama de "cidade de Plancus",

usando o nome de seu fundador,

Eis entao os tres versos devidamente reconstituidos,

E de se estranhar que, numa obra onde todos os versos

devem ser destacados, encontremos um problema que envolva

tres versos seguidos na mesma quadra. O fato e surpreeu-

dente, sem duvida — mas, embora raro, repete-se ainda outras

vezes na obra.

Nao quero entrar outra vez em detalhes. Apenas direi

que o sistema reagrupa as vezes dois, tres ou quatro versos

(la mesma quadra. Nostradamus tomou o cuidado de prevenir

o pesquisador: chama o reagrupamento de dois versos de
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muro e Q de tres ou quatro versos de pilar — ao falar assim,

-ele se refere aos muros e pilares de um templo (isto e, do

edificio chamado templo), pois a constru9ao geral do enca-

deamento dos versos constroi realmente um templo(^).

Este pilar — que constitui o ponto de partida do pro-

blema — significa claramente (parafraseando) que "apos 1792

e a queda da monarquia absoluta na Franca, devemos consi-

derar tres grandes personagens relacionados ao percurso

(
cursus ) realizado pela Terceira Republica"; esses tres grandes

personagens darao um grande brilho ao pais
(
coronahunt victo-

nam)\ sao elesj primeiro aquele cujo simbolo e uma ciguia.

em seguida aquele cujo simbolo for um gfl/o e, finalmente,

aquelo cujo simbolo nao est^ especificado e que sera revelado

pelo calculo do tempo de acordo com as revolugoes luno-

solares (o ciclo de Meton ou de 19 anos terrestres) tendo

como ponto de partida o seculo indicado no circulo das idades

"pelo signo de Lyon"(").

For cnquanto - e pela epoca em que nos encontramos

atualmente — devemos fixar nossa atengao em apenas dois

desses personagens; a Aguia e o Galo.

O problema sera resolvido pela rotagao dos simbolos que

se seguem ao do antigo regime. Teremos entao, partindo da

Flor-de-lis, que encontrar a Aguia, depois o Castulon mo-

narca e finalmente o Galo.

(1) Esse assunto tambem precisaria ser desenvolvido particular-

niente. O grafico de um encadeamento de versos apresenta curiosa-

mente os pianos e elevagoes de uma constru?ao arquitetonica
:
este fato

e importante para a pesquisa de estilos e formas de edificios, Mas, se

desejo precisar aqui o sentido da palavra templo, aqui empregada, e

porque Nostradamus distingue "os templos sagrados construidos a moda

romana" (II, 8) sobre os quais devemos nos informar "para destrui-los"

— OS templos a que me refiro sao apenas circulos desenhados, de acordo

com o sentido primitivo da palavra templum.

(2) Ainda nao fiz esse calculo, pois o terceiro personagem ainda

esta longe no futuro. Segundo a f6nnula acima, devera aparecer a

X 19 anos no futuro -ex vale, em seculos, o numero que representa

signo de Leao { 120 graus apos o ponto gamma) sobre o circulo das

idades, especie de calendario secular que se estabelece por correspon-

dencia com uma circunferencia de 2 520 divisoes, sobre a qual o tempo

e marcado de acordo com o movimento da precessao dos equinckios.
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Os simbolos citados correspondem aos dos diversos re-

gimes que se suoederam na Fran9a, apos 1792 (data da pro-

elamagao da Primeira Repiiblica). Sao eles:

1.^) barrete frigio;

2") a aguia;

3/>) a flor-de-lis;

4."} a aguia (novamente);

5.0) as letras R. F.

Deixemos de lado, por enquanto, os simbolos seguiritcs;

e estudando o passado e controlando o presente que pode-

remos fazer uma ideia do futuro — tomando a palavra pre-

sente no sentido amplo de atualidade ('^).

Notamos que a Flor-de-lis desaparece no inicio para voltar

mais tarde e durar, contando Luis Filipe, tres reinos — assim

como a Aguia no Primeiro Imperio volta no Segundo Imperio.

Este fato e devido as retrogmdagoes indicadas sobre o circulo

de Floram patere: entre as letras dessas "palavras" encontram-

se dois R situados a 150° ou 210° (conforme o sentido se-

guido)("^). Essas retrogradagoes complicam os movimentos e

trazem assim, para a existencia dos povos, das cidades e dos

individuos, periodos de reagao na marcba do progresso, de

decrescimo de progresso para as cidades, de fraqueza fisica

ou de ma sorte para os individuos.

De maneira que o curso da vida pareoe compor-se de um
fluxo e refluxo continues — no qual o observador superficial

so vera incocrencia e acaso, embora tudo siga uma ordem

muito regular. Sem querer filosofar — algo que Nostradamus

(3) Pois o presente e apenas um momenio no tempo, sua dimen-

sao e a de um pontn no espa^-o. 6 o caso de se dizer que "o exato

momento ein que estou falando ja esta longe de mim".

(4) Completando essa observa^an, quero chamar atengao sobre o

fato de que a aresta de um dodecagono situado a 150 graus num sen-

tido e 210 graus no outro e a mesma da constru^'So poligonal estrelada,
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evitava fazer — eu diria que a solugao fisica do que cha-

mamos de mal metafisico pode ser encontrada por esse ca-

minho.

A vida dos povos e dos individuos parece extremamente

confusa. Pura aparencia — o sistema de Nostradamus nos

mostra, ao contrario, que ela e matematicamente regular.

Poderiamos dizer; mas o antigo regime durou muito mais

tempo do que os regimes subseqiientes. £ verdade; entre-

tanto, e precise saber se nos encontravamos, duraute o antigo

regime, num periodo de perturbagoes "do poder central",

assim como mais tardc (pelo menos ate 1875) - a historia

demonstra o contrario.

Ora, as longas estabilidades - tais como as do antigo

regime — tern sua razao gcometrica indicada pelo circulo das

idades do qual falei ha pouco. Este circulo representa a vida

da humanidade; nele se baseiam as construQoes que dao as

determina^oes das ragas e dos povos e nele esta toda a his-

toria da Europa (na parte relativa a mga branea) e, conse-

qiientemente, da Fran5a(''^).

Quando chegar o momento de estender o movimento do

sistema aos paises vizinhos a Franga e, depois, a toda a Europa

e, finalmente, a todas as partes do mundo, voltaremos a esse

assunto. Mas o sistema e muito vasto: nao so porque abrange

toda a cartografia da esfera terrestre, rnas porque acompanha

a pr6pria evolugao do globo. Toda a geologia esta ai retratada,

mesmo antes do aparecimento da humanidade; o ponto de

vista do sistema e heliocSntrico e utiliza uma serie dc raeio-

cinios nada familiares, As constru^oes primordiais encontram-

se indicadas sobre os mapas nao em fungao do equador (o

que serla o usual), mas em fun^ao do tracado do piano da

ecliptica. De maneira que exigem uma serio de longas expli-

cagoes previas. Chegamos a compreender inclusive as razoes

cosmicas dos dilnvios s\icessivos, que sao control ados pela

(5) Nostradamus explica vm sua Carta a llemiqiw U coino fun-

cuma seu sistema cronocosmografico aplicado a csfera terrestre inteira.

Acrescenta que nao teve tempo, durante sua vida, de estudar as outras

construgoes, tais como as da Africa do Norte, e mesmo algumas da

Europa, dcixando ate a Russia de lado.

88

geologia; mas tambem compreendemos que nao podemos co-

nhecer por documentos humanos a historia completa dos povos

que habitaram a Terra desde que ela existe.

A historia limita-se, para nos, a um periodo compreen-

dido entre dois diluvios. Nossa historia atual comega com o

diliivio do Deucaliao ou de Moises — ao qual, segundo os geo-

logos, devemos a forma9ao do Mediterraneo: o que se passou

antes disso nao e considerado Historia, Ela terminara com

diluvio que devera acontecer depois do ano 7000 — se-

gundo OS calculos do senhor Lapparent e os de tantos outros

geologos, pelos quais o coiitinente asiatico se deslocara com

a depressao do deserto de Gobi.

Portanto, o limite das predi96es hist6ricas que o sistema

de Nostradamus pode revelar nao deve passar desse futuro

diluvio — ou, pelo menos, nao de muitos seculos, pois um
abalo cosmico dessa natureza pode durar centenas dc anos

terrestres. Eis por que a Carta a Henrique II diz expressa-

mente que o autor nao vai "muito alem do setimo milenio,

estando o mundo proximo de alguma grande conflagra^ao".

Mas, nesse periodo geologico eompreendido entre dois

diluvios consecutivos, o fluxo e refluxo da humanidade na

superficie do globo produz todos os detalhes da Historia. Os

movimentos heliocentrieos causam, por decomposi9ao de for-

cas, movimentos geocentricos (segundo os calculos de Newton)

— e as eombina^oes que resultam deles dao as razoes geo-

metricas das construgoes relativas as ragas e aos povos (se-

gundo o sistema de Nostradamus).

Disso tiramos leis — leis cientifjtias e nao apenas obser-

vagoes; e sua aplica^ao a casos particulares, como o da his-

toria de um povo, da a razao geometvica do cncadeamento

de fatos especiais para este povo. E onde parecia haver so-

inente incoerencia, descobrimos haver regulavidade ( ^' )

.

(6) Nostradamus expoe isso muito bem em sua Carta a Henri-

que U: o processo dos fenomenos - mas com a brevidade de um sabio

que toma notas e nao se preocupa com explicayoes. Felizmente uma

serie dc trabalhos anteriores haviam-me conduzido ao estudo do ponto

de vista beliocentrico e suas conseqiiencias: publiquet apenas alguns

resumos curiosos num artigo de divulga^ao intitulado: "A CiviUzayao

Caminba Para o Oeste 'i"'.
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fi dessa maneira — mas apos muitos calculos e reflexoes

— que chegamos a compreender a razao da longa estabilidade

do simbolo da Flor-de-lis antes de 1972,

*

Ora, esse simbolo desaparece quando se inicia o problema

- e com ele a monarquia absoluta. fi o Barrete frigio que

toma seu lugar - produzido pela rotagao de diversas linhas

que tendem a formar uma espiral ao redor do foco principal

da elipse: Paris.

A figura toma o seguinte aspecto;

Seu eixo particular (pois cada simbolo tern um eixo pro-

prio ) e representado pelo feixe de lictor. Esta inclinado sobre

o mapa (isto e, sobre o espago) em fun^ao da posigao que

toma proprio eixo da Fran§a na data de 1792 (isto e, no

tempo), como se ve na figura 7.

Este fato produz duas conseqiiencias. A primeira delas

e que o simbolo nao se aplica exatamente ao pais inteiro e

que a Bretanha e mesmo a Vendee nao estao cobertas por ele

- ao passo que, em contrapartida, vai alem das partes orien-

tais e ultrapassa sua fronteiras. Assim se acha circunscrita

a Area de extensao das ideias politicas da epoca; sabemos ate

que ponto a Bretanha e a Vendee permaneceram realistas,

A segunda oonseqiiencia e que a ponta do feixe de lictor

encontra-se dirigida para leste, opondo-se, assim, ao ataque

dos invasores. Examinando com atengao as figuras seguintes

veremos que o exito das guerras e a probabilidade da nagao

resistir vitoriosamente ks invasoes depende da posigao do

eixo proprio da figura simbolica neste momento.

O simbolo parece realmente funcionar como um ser vivo:

luta contra o invasor com a arma constituida por seu proprio

eixo; e, em determinados mementos, como em 1815, esta arma

se volt'a e deixa de opor sua ponta ao inimigo: a nagao perde

a guerra.

Com apenas uma olhada na figura do Barrete frigio,

vemos que nao teria sido preciso ser um grande profeta para
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anunciar que as ideias revolucionarias nao se propagariam,

na epoca, na Bretanha e na Vendee e que a Franga resistiria

aos assaltos da primeira coligagao.

Inutil insistir. As perturbagoes das linhas nao podem oon-

tinuar por muito tempo, pois a rigida armadura do poligono

Fig. 7

primordial (que constitui o Sepulcro do Grande Romano)

obriga as mesmas linhas a formar um simbolo mais preciso.

A espiral e, essencialmente, um desenho de movimento: nao

pode estabilizar-se. Ao contrario, o poligono primordial do

Sepulcro tende a fixar o desenho e adaptar-se a uma outra

fonna especial — aparece outro simbolo; a Aguia.
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A Aguia constitui-se da seguinte maneira: {Ver figura 8).

A unica finalidade desse grafico e mostrar o aspecto geo-

orafico do simbolo da Aguia: assim como esta coiistruido, nao

esta relaeionado a nenhum tempo nem espa^o. Colocando-o

no tempo, ele se apreseiitaria inclinado sobre o meridiano de

Paris (que divide, por iima reta perpendicular ao Equador,

o espago circunscrito sobre o circulo da Franca). Com efeito,

a Aguia se forma na epoca do Consulado — comega a delinear-

se aos poucos a partir de 1796 para constituir-se finalmente

apos 1799 e 18 Brumario.

Fig. S

Mas as rotaQoes das linhas e suas modifica9oes sao extre-

mamente complicadas. Elas sao determinadas por urn movi-

mento triple: o do circulo das idades, que esta em funfao da

precessao dos equinoeios; o do circulo dos anos, que funeiona

a razao de 9 anos por trinta grans (ver figuras 10 e 11); e o

do circido do calenddrio amial, para a contagem dos dias (e
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que nao considerei aqui para nao complicar os graficos).

Para dizer a verdade, o publico so poderia perceber real-

mente o valor desses graficos atraves de uma rapida super-

posigao dos desenhos sucessivos — por exemplo, por um pro-

jetor de cinema, Tenho certeza de que, se essa projegao fosse

realizada, daria excelentes resultados — mas o mimero de

desenhos necessaries e consideravel.

Devemos sup or, entao, seguindo o mesmo raciocinio, que

simbolo da Aguia estabilizou-se de acordo com o meridiano

da Franga; no mesmo memento em que, como diz a historia,

o regime napoleonico se estaheleceu.

Vejamos entao quais sao suas determinagoes

:

Esta figura nos da toda a historia do Primeiro Imperio.

A Aguia estende suas asas; mas a asa do lado oeste nao pode

abrir-se sobre o oceano Atlantic© : nao se pode conquistar o

mar. Sbmente a asa do lado leste se estendera para o lado

direito do sepulcro e tragara sobre o mapa da Europa um
circulo cujo limite setentrional sera o mar do Norte. Este e

campo de batalha de Napoleao.

Quando o imperador ultrapassar a area do circulo, diri-

gindo-se para a Russia, encontrar-se-a fora de seu campo geo-

metrico de agao e, necessariamente, na posigao falsa de um
ser que exagera suas proprias possibilidades. Sera entao ©bri-

gade a retomar os limites tragados.

Quando, agindo como soberano, ele estab^leceu esse

imperio sobre essa area toda, construiu uma figura cujo cen-

tro de gravidade nao esta no devido lugar. Com efeito, como

a capital deste imperio situava-se em Paris, o centre de gra-

vidade da figura foi "deslocado" para oeste. Para evitar a

queda teria sido necessario mudar esse centro para leste, esco-

Ihendo-se outra capital: foi o caso do imperio de Carlos Magno,

cuja capital era Aixda-Chapelle e que foi mais estavel que o

dc Napoleao.

Notar-se-a, ainda, que a construgao revela que as longi-

tudes da ilha de Elba e da ilha de Santa Helena sao sensivel-

mente identicas em relagao ao meridiano de Paris — e que,

portanto, os angulos de queda (levando em conta a projegao
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esferica, Santa Helena encontra-se no hemisferio austral) tern

a mesma amplitude.

Alem disso, o moving ento do simbolo obriga a Aguia a

oferecer a cabe^a, apos a batalha de Waterloo, sendo amea-

9ada pela flecha que atravessa o olho do cranio do Grande
Romano.

A Aguia e entao morta e precipitada para o mar pela

forga invasora !

Fig. 9

Nao e de se espantrar, por essas simples considera^oes,

que Nostradamus tenha ^scrito surpreendentes profecias sobre

Napoleao.
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Estas, assim como todas as que se seguirao para controle

das solugoes dos problemas, enoontram-se em linguagem rela-

tivamente clara: a maioria dos versos nem precisa ser tradu-

zida e muitos deles ja haviam sido estudados e comentados

anteriormente por outras p^ssoas. Mas a medida que avan-

gamos no tempo — que nos aproximamos do futuro do seculo

20 — texto toma-se cada vez mais enigmatico. Este metodo

e uma constante em Nostradamus: e sen modo professoral de

obrigar o aluno a veneer dificudades. Alem disso, percebemos

que o autor nao quis estabelecer um conjunto de profecias,

mas expor um sistema em que essas profecias se encaixam.

*

A corrente, apos a morte de Luis XVI e de Maria Anto-

nieta(^), parte desse verso que qualifica globalmente os anos

de 1793 e de 1794: "Terror e barulho, assalto a fronteira"

(Pres. 29). Terror designa a epoca do Terror, cheia de gritos,

(clamor) quando a Primeira Coliga^ao atacou as fronteiras,

A corrente indica em seguida o que vai acontecer; "A ave

de rapina vem do ceu para se oferecer" (I, 24), o que quer

dizer que a Aguia deve se desenhar na area do circulo onde

as constelagoes se configurarem. De acordo com o teodolito,

essas sao as determinates:

IP) Um imperador nascerd perto da Italia (I, 60) — pois

a Corsega encontra-se, devido a sua posigao geografiea, fora

da constru9ao que se aplica a Franga continental e fora, tam-

bem, da constru9ao italiana: ela est4 situada num circulo do

Mediterraneo que tangencia ao sul a construyao da Africa do

Norte. £ interessante notar que a C6rsega nada tem a ver

com o desenvolvimento da historia da Europa: nao foi atin-

gida por nenliuma guerra europeia e so foi mencionada em
um ti'atado, o de Cateau-Cambresis, desde Henrique II. Eis

por que o local de nascimento de Napoleao esta indicado,

dessa forma.

(7) "Quando a grande rainha se vir vencida — fard excesso de

masculina coragem" (I, 86), Estes dois versos constituem um "muro".
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2.*^) Da cidade marinha e tributdria (VII, 13) — onde

a palavra tributaria tern um sentido mais geometrico do que

politico: Ajaccio encontra-se no circulo de Mediterraneo por

repartigao {trihutum) da esfera.

3.^) Que terd tantas honras e carinhos (VI, 83) — ho-

menagens de honra e elogios (hlanditice).

4.") Eleita sera raposa que ndo diz palavra (VIII, 41) —

a palavra electus, em latim, significa "escolhido"; designa sim-

plesmente aquele que e escolhido pelo destino. No case, um
astuto politico (a raposa) que nao fala muito.

5.*^) Alguem que de chumbo vai estar dvido (IV, 88) —

cupidus plumhi significa exatamente: "preocupado em espa-

Ihar chumbo", isto e, balas e granadas !

6.°) No Danubio e do Reno vird beber (V, 68) — a ima-

gem diz que ele mergulhara no Danubio e depois no Reno

e bebera em outros rios (no Vistula, no Beresina etc.).

7.^) Grande hecatomhe, triunfo, fazer festas (II, 16) —

um resume do Primeiro Imperio: festas, gloria e mortos nos

campos de batalha !

8P) Depois fora da Gdlia tudo sera destruido (IV, 12)

— a palavra omnino, no verso traduzido para o latim significa

"completamente".

9.°) Bellerophon, morrer (VIII, 13) - tergo de verso que,

em duas palavras, indica o exiHo no Bellerophon e a morte

que se seguiu: e o que se descobre pelo tragado da linha reta

na parte ocidental da figura 9. Esta parte especial do pro-

blema nos leva a encontrar geometricamente o ponto de em-

barque (ilha de Aix) e o ponto do exilio (Santa Helena); o

nome do navio podc ser encontrade por construgoes secunda-

rias tendo ilha de Aix como centro, na data da partida. Dei-

xemos esses detalhes por enquanto: eles serao conhecidos

automaticamente, a medida era que formos desatando os "nos

intermediarios de uma corrente" - o que Nostradamus chama

de "trama" do tecido, sobre a qual podoremos "bordar", ate

o infinito, sempre seguindo cstritamente as formulas.

£ precise notar que este none verso (ponto terminal da

corrente napoleonica) foi utilizado apenas em parte, ou seja,

I

seu segundo tergo. A primeira parte desse verso e apenas
uma indicagao para o pesquisador: "Fard por Praytus" - mas
se nao estivermos familiarizados com a maneira com que as
f6rmulas sao enunciadas, podemos nao entende-la,

A titulo de curiosidade - e para mostrar o processo uti-

lizado pelo autor — eis aqui a explicagao dessas palavras. Elas
se traduzem da seguinte maneira para o latim: "faciet par Free
TVS"; logo vemos que a palavra Praytus deve ser dividida
em duas (para que o verso tenha seis palavras) e que a
ortografia de Panj deve ser retificada; em seguida, vemos que a
palavra francesa par nao se traduz por per, mas por "par", que
significa igual; e, enfim, que o final tus deve ser escrito em
letras maiusculas. Essas letras sao abreviagoes: T significa

tetrastichum, que quer dizer "quadra" e S significa sequens
ou "seguinte". Trata-se entao de tomar o verso igual na quinta
quadra seguinte ( a preposigao prce quer dizer "k frente", por-
tanto, em sentido reto).

Este verso diz "pois as tris Lis the fardo tal pama"
(VIII, 18). Entao, ap6s Napoleao, havera tres Lis (Luis
XVIII, Carlos X e Luis Filipe) e e o terceiro Lis quem desig-

nara a Napoleao o seu requiem (que um latinista nao muito
experiente traduziria por "pausa", mas que significa na ver-

dade o que liturgicamente chamamos de "repouso eterno").

E a volta de suas cinzas para os Invdlidos, sob o reinado de
Luis Filipe.

*

Vejamos agora os "tres Lis". A figura 10 indica a posi-

gao do simbolo da Flor-de-lis desde 1792, de maneira que se
possa ver como ela se enoontrava inclinada nessa data e como
ela se restabelece, novamente, em 1815, Sua parte posterior

esta entao voltada para a forga invasora, de maneira que ela

nao se opoe, mas, ao contrario, e atraida por ela.

O encadeamento dos versos e o seguinte:

IP) Em um memento sera necessidade ao rei (IV, 22)
— erit necessitas regi que, retraduzido para o franees significa:

"ter-se-a necessidade de um rei".
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2.") Os que estavam no reino para saber (VI, 8) -ad
cognoscendum illos qui erant regales: reconhecer-se-ao os que

eram da familia real.

3P) Vara manter o feliz sangue de Bourhon (Sextilha 4)

- sem esquecermo-MS de que "feliz" traduz-se por secundus

e que, portanto, trata-se de uma linha colateral {secundus

sanguis )

.

4.0) O proximo filho do mais idoso vird (II, 11) - pois

Luis XVIII era irmao de Luis XVI, filho do Delfim.

5.0) Ao mais idoso ao reino diferente (IV, 87) - e, com

efeito, Luis XVIII foi diferente de Luis XVI, pois era mo-

narca constitucional.

6.°) E a nova alianga apromda (Pres. 51) - traduzin-

do-se "alianga" por religio, que nao significa religiao, mas

convengao entre os homens da mesma socdedade: trata-se, na

verdade, da Carta Constitucional

)

I

7.0 ) Grande filho mais novo fard fim da guerra ( VII, 12

)

— nesse caso, o substantive helium e neutro e o adjetivo

magnum deve concofdar com ele; mas a inversao la tina feita

inescrupulosamente pode confundir-nos.

8.0) Ate cinco o ultimo. . . (VIII, 38) - estas sao as con-

digoes do tratado de 1815. Nostradamus quase sempre su-

prime a palavra "anos" quando esta se segue a numero, pois

manejo do circulo dos anos deve, necessariamente, indicar

datas. Trata-se, portanto, dos cinco anos de ocupa9ao do ter-

ritorio franees pelos aliados. O final do verso e uma indi-

cayao geometrica "proxime NOLA" - as letras maiusculas
referem-se a construgao geral: nao entremos em detalhes

tecnicos para nao nos atrapalharmos.

9,0) Duas pragas uma, para morrer morte cruel (I, 35)
— e a morte de Luis XVIII apos uma doenga cruel e precise
dizer que "uma" deve ser traduzido por "una" e significa

"junto".

Depois vem Carlos X;

I.^) Por fim a paz chegard ao imperio (IV, 44) - "fim"

significa terminus, ou ponto final de Luis XVIII; pax significa

que a sucessao real produziu-se sem viol^ncia; e ad imperiam
significa "tomar o poder".

2.0) Sem nenhuma crianga... (X, 39) - pois Carlos X
nao teve herdeiros. A outra parte do verso contem indicagdes
de manejo do sistema.

3.0) Urn nascido tendo a frente o ultimo (II, 82) - natus

indica este homem cujo nascimento foi uotado e que e

Carlos X, que tera depois dele (a sua frente) o ultimo de sua
raga ~ ou seja, o conde de Chambord, indicado pela manobra
como "primeiro filho (de) uma viuva (de) casamento infeliz"

(X, 39), primeiro filho da duqueza de Berry, a qual, viuva,

contraiu segundo casamento, muito mal recebido socialmente.

4.°) Rei; fato injusto nao serd; condenar (VIII, 62) -
Carlos X foi rei legitimamente (seu reinado cria efetivamente
a "legitimidade" em politica), mas foi considerado culpado,

pois danmare tem um sentido de culpa.
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5.") Eleigao. ConfUto. , . (Pres. 25) — esse verso deve

ser dividido de acordo com a regra dos numeros que se aplica

ao manejo especial dos Pressagios. Trata-se das elei0es de

1829.

6.") for conflito rei reino abandonard (IV, 44) — e o

conflito nascido corn as elei^oes obriga o rei a abandonar o

reino.

7.°) Expuho do reino longe, dspero aparecerd (VI, 61)

— ele se mostrara intransigente (asper) e sera expulso em 1830.

8.^) Longe fora do reino, posto ao acaso, viagem (VIII,

92) — "posto ao acaso" deve ser entendido como "entregue a

seu perigoso destino". Carlos X e sucedido por "Flor-dedis

levando a barra" (V, 89).

Luis Filipe sobe ao trono:

1.°) Preparar copias para subir no imperio (VI, 12) -

copiae significa os "meios politicos" (ainda hoje falamos em I

"campanhas eleitorais") utilizados para chegar ao poderj

( imperiam )

.

2.^) Sem mais derramat, logo virar sorte (Pres. 73) — sua

sorte muda e ele derrama muito sangue (em 1848).

3.") Acordar odio hd muito acalmado (VII, 33) — trata-se

do odio social, adormecido desde a grande revolugao.

4.^^) for eles nascerd pestilencia muito ampla (VIII, 62)

— "eles" refere-se aqui aos revolucionarios de 1848, cujos atos

politicos sao indicados pelo manejo de detalhes do sistcma.

Mas nao interessa aprofundar-se nisso para dcscobrir coisas

que estao em qualquer manual de historia. £ mais importante

continuar a corrente do rei no do "grande Filipico" (IX, 30),

segundo expressao de Nostradamus — e deixar de lado esse

enxerto, o "socorro Gaddes", isto e, os acontecimentos rela-

tivos a Const]tuigao espanhola de 1837 que podem ser encon

-

trados pela construgao auxiliar de Caddys.

A pestilentia de 1848 e ampla, porque deve ser estudada

por toda a Europa, que sofreu entao o contragolpe dessa nova

revolu^ao, da qual, alias, Luis Filipe se retira:

pouco apos sair" (Sextilha 20).
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A Segunda Repiiblica e muito curta: "Estarao de acordo,
Napoles, Leon Sicilia" (I, 11) - ha um acordo e vemos apa-
lecer o personagem cujo nome e designado por "Napoles Leon
Sicilia", ou seja, em grego: NeapoUs leon Trinacri; restabele-
cendo as inversoes indicadas pelo sistema, encontramos "w
NapoL Man. Trin acria", ou seja: "efe, Napoleao JIl cumer Os
Bonaparte, estudados a parte, terminam com Napoleao III(«).

E imediatamentc descobrimos o verso que caracteriza o
novo soberano: "Por ruido belico sera insultado", queindioa,
antes mesmo que a constru9ao especial do Segundo Imperio
seja feito, o estado de espirito que reinava na Franca, em
1870, depois de Sedan.

*

A volta da Aguia situa essa figura simbolica de maneira
que seu eixo coincida com o raeridiano. A primeira vista, este

simbolo instala-se muito confortavelmente sobre o mapa da
Fran9a; em geral, temos tendencia para pensar assini.

Se estendessemos a asa oriental sobre essa figura, veria-

mos tambem os campos de batalha das guerras da Italia. Mas
a extensao dessa asa seria menos ampla do que durante o Pri-

meiro Imperio e, com a tentativa de incxirsoes no vale do P6,

ela chega a recuar: permanece entao ligeiramente aberta e

abrange um angulo que estende o territorio franees a Saboia

e a Nice.

Mas, a razao de nove anos por trinta graus, a Aguia vira-

se e, em 1870, chega a mostrar a cabega a flecha das inver-

soes. Ao ser atacado, o Segundo Imperio se desmantela.

As determinayoes sobre Napoleao III sao as seguintes:

(8) Quero chamar particularmente a ate:n(;ao do leitor sobre os

iKHiie.s de Luis Filipe e Napoleao [II: sao citados apenas para pontos
de referenda do problema • para cjue, ao inanejarmos o sistema, perce-
baino.s os movimentos das linhas e dos circuJos. Nao e dessa maneira
(jue a criptografia faz surgir os noiiies dos personagens: e preciso nao
se deixar engaiiar.
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1.°) De terra fraca e pobre parentela (III, 28) — sabe-se

que o futuro imperador nao era rico e que os principes seus

parentes eram ainda mais pobres.

2.^) Vird errar sohrinho do grande. . . (VI, 82) — sabe-se

tambem que ele teve, antes de 1852, uma vida muito errante:

evasao de Ham, viagens a Roma etc- Este verso termina com

a palavra "pontifice" que pode levar-nos a cometer um erro:

com efeito, certamente ligariamos as palavras e pensariamos

que se tratasse "de um sobrinho do grande pontifice". Mas,

oomo somos obrigados a constituir seis palavras em cada verso,

e preciso dlvidir em dois a palavra pontife — temos entao a

expressao ponti jcex{^), que significa "residue da ponte". De

maneira que esta palavra e, na verdade, uma indicagao espe-

cial que designa que no ponto do circulo onde se encontra a

determina^ao marcada por esses versos, encontramo-nos alem

Fig. 11

(9) Muitos autores latinos, alias, escreveram jex em lugar de fcex.
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da ponte por residuo de calculo. A ponte e um numero que o
autor nao especificou em seu testamento e que deve ser des-

coberto por raciocinio, ]i que a figura do Sepulero foi estabe-

lecida, para unir as Centurias aos Pressagios e as Sextilhas e

formar um circulo completo : e o que falta aos 4 680 versos

para tornarem-se divisivel por 12.

3°) Sobrinho do grande ocupard o reino (VIII, 43) —
que confinma o verso precedente.

4.°) Que chegard a tao alto poder (V, 74).

5.*^) Que por este seculo os tornard muito contentes

(III, 94) — estes dois versos nao precisam de explica9ao, so-

bretudo ao traduzir-se "que" por quod, conjungao que signi-

fica "visto que" — e "os" (eles) por illos, onde esta suben-

tendido gallos, os franceses.

6°) Frimeiro fruto: o principe de Pesquiere (VIII, 31) —
outra indicagao para manejo do sistema: para obter o primeiro

resultado [fructus] desse reino, e preciso recorrer ao principe

(princeps) de Peschiera, isto e, construir sobre a latitude dessa

localidade italiana, onde se encontra Magenta, as figuras geo-

metricas necessarias para o estudo das guerras da Italia.

Em seguida, temos a guerra de 1870 (de julho a fevereiro)

:

IP) Choros, gritos e sangue, nunca nenhum tempo tao

amargo (X, 88).

8.°) Sete meses grande guerra, morte de gente, maleficio

(IV, 100).

9.°) Tudo em alarme e o soldado no cwmpo (Sextilha 42).

10.^) E transladado petto de Ardenne selva (V, 45) — e o
ponto terminal do Segundo Imperio, que se deslocou, retirado

de seu lugar (translatus) perto da floresta (silva) de Ardenne
para Sedan.

Ap6s a deposi9ao de Napoleao III (4 de setembro de

1870), a corrente continua:

IP) Grande clade pr6xim.o e combate muito acerbo

(IV, 4) — e a grande derrota (clades) e a luta violenta para

resistir a invasao.
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2.") A cidade tomada, o inimigo quanto a quanta {III,

79) — a capital (urbs, como diziam os romanos) e tomada,

sendo obrigada a capitular, devido ao grande numero {quan-

tum in quanto) de inimigos.

3.*^ ) A cidade de cahega para haixo ( Sextilha 3 ) — e a

Comuna.

4") Sarigue sera derramado por absolugao (III, 60) — e

sera deiTamado saiigue logo apos o termino da guerra {ah

solutione, pois e preciso dividir as palavras): tomada de Paris

pelos habitantes de Versailles.

Seguem-se as indicagoes necessarias para que so possa

desenvolver a parte relativa a Terceira Republica, que e muito

compHcada. Os dois proximos versos aplicam-se, ao mesmo
tempo, a cronologia dos acontecimentos e determina^oes da

obra do autor:

5.") O estado mudado; far-se-d harulho de ossos {VI, 50)

— a situagao politica (status) esta realmente mudada o, nessc

momento, correm boatos- baseados nas predigocs (e o sentido

de ossa, em grego). Com efeito, os dizeres do abade Tome,

que acreditava que se iniciava a era dc um grande monarca
— inspirado em suas interpretagoes de Nostradamus — con-

taram com a adesao dc um grande numero de legitlmistas,

pelo menos d(^ 1870 a 1875.

6.°) Nada sera o que se pretendera {Pres. 41) — acres-

centa entrctanto o autor, indicando com tsso que a Cdnsti-

tuigao de 1875, concebida sob um espirito monarquista, aca-

bara tornando-se republicana — dcsmentindo, portanto, as

interpretagocs das predigocs feitas pc^los legitimistas.

Nesse sexto verso da corrente, ela ainda nao atinge o sen

"point terminus"; ela continua ainda — pois a revolugao de

4 de setembro de 1870 aeontcecu cm plena guerra e essa

mudanga nada mais foi que um regime intennediario que

durou ate 1875 (chamado pela Historia dc "ordcm moral").

Mas como e costume — logicamente — marcar o inicio do

novo regime com csta data historica, interromperemos aqui a

solugao do problem a,
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A TERCEIRA REPtJBLICA E O
APOS-GUERRA DE 1914

Para todo homem, sua prdpria epoca se Ihe apresenta
como um dia ensolarado onde os detalhes tem mais impor-
tancia que o conjunto.

E um efeito de perspectiva. E como a perspectiva e
pessoal a eada um de nos - pois e o cristalino do olho que
a compoe e o cerebro so pode raciocinar sobre os fatos atraves
das pcrcepgoes exteriores - acabamos adquirindo uma serie
de habitos particulares que sao os nossos julgamentos.

E a fusao de nossos julgamentos com nossos interesses —
materials ou morais — formam nossas opinioes sobre os ho-
mens e as coisas de uossa epoca.

fi quase impossivel abstralr-se desse fato psicofisico. Vi-
vendo no maximo quatro quintos de seculo {em plena ativi-

dade fisica), o homem acaba eonfundindo, nesse lapse de
tempo, OS seus interesses com os das pessoas que o envolvem,
no cantinho do globo onde passou sua existeneia. Essa mis-
tura de causas e efeitos, de agoes e rcagoes pereebidas fisica-

mente pelos orgaos das sensagoes e coordenadas pelo cerebro
quase que instantaneameute, deixa na alma, com a memoria,
uma colegao de opinioes consideradas absolutas e que sao
apenas relativas.

Podemos perceber isso faeilmente se compararmos duas
pessoas; uma naseida sob o Segundo Imperio provavelmente
se lembrara da loucura que se produ2iu a sua volta com a

capitulagao de Paris e a Comuna; a outra apenas se lem-
brara das discussSes interminaveis que o case Dreyfus pro-
vocou, ate mesmo nas mais placidas familias. Na epoca do
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caso Dreyfus a primeira pessoa tinha a mesma idade que a

outra tern hoje, em 1927.

Para a primeira, a infancia e a juventude passaram-se na

primeira parte da Terceira Republica, que parece caracte-

rizar-se por um esf01*9-0 geral da na9ao francesa: expansao

colonial, extensao da instrugao publica, progresso financeiro e

comercial e desenvolvimento cientifico. Sua memoria tera re-

gistrado estabelecimento da Fran9a na Tunisia, na Indo-

china, no Sudao, e em Madagascar. O florescimento da cien-

cia, da indiistria e do comercio, marcado pelas exposi^oes

universais de 1878, 1889 e 1900, sem omitir-se a exposi9ao de

eletricidade de 1881. Sua carteira foi testemunha da continua

ascensao da bolsa. Toda sua juventude entusiasmou~se com
desenvolvimento da mecanica aplicada: generaliza9ao do uso

do telegrafo e do telefone, utiliza9ao do bonde eletrico, inven-

9ao da bicicleta, do automovel, instala9ao da i}umina9ao ele-

trica. Quando contava com pouco mais de 40 anos, ja se

fazia a conquista do ar com o aviao

!

Experimentem dizer-lhe que o seculo 19 foi uma "epoca

estupida !" Entretanto, e que se diz ultimamente, numa

critica amarga, sobre esse periodo cujas ideias, tanto politicas

quanto cientificas, financeiras ou economicas, nao mais se

aplicam depois da guerra.

Tudo que maravilhou a juventude desse homem, hoje

com 60 anos, foi familiar e costumeiro para a infancia do que

hoje conta 30 anos.

O outro nao se assusta ao ver um aviao no ceu, quanto

o primeiro fioava atonito ao ver um trem, assim como sen

pai que, desde a adolescencia, so viajara nas dihgencias

Lafitte et Caillard. Ninguem se lembra, atiialmente, de que

conselho administrativo da S'ociedade de Caminbos de Ferro

de Saint-Etienne a Lyon — celula-mae do P.L.M. — demorou-se

muito a decidir ".se a tra9ao dos comboios deveria ser meca-

nica ou animar, ou seja, se se devia empregar locomotivas !

Ninguem mais se lembra de que o celebre Arago apresentou

na epoca um relatorio demonstrando que o papagaio de papel,

objeto mais pesado que ar, "voava apesar de todas as regras

da matem^tica e da mecanica
!"

106

Estas ideias no.s parecem hoje inverossimeis e, nao fossem
OS textos que demonstram que elas foram concebidas, susten-

tadas e discutidas, e com toda a gravidade, nao acreditariamos

que elas tivessem existido !

Cada nova gera9ao possui — obrigatoriamente ~ suas

opinioes particulares que diferem — necessariamente ~ das

opinioes da gera9ao precedente e freqxientemente as contra-

dizem. Deve-se ter isso scmpre em mente quando se quer
estudar um periodo contemporaneo e, sobretudo, quando se

quer especular .sobre futuro.

A conduta de uma na9ao esta relacionada a seu estado

de espirito e suas necessidades or9amentarias, durante um
deteiTninado periodo. Com o tempo, esses dois fatores sc mo-
dificam e os dirigentes — sejam eles um ou varios — encon-

tram-se sempre incitados, de bom grado ou a £or9a, a leva-los

em conta. £ por isso que se diz que a politica — no sentido

de arte de governar — deve considerar apenas as so]u96es

moderadas, a fim de estabelecer um equilibrio entre as opi-

nioes e OS or9amentos, mantendo o maior tempo possivel de

calma e de paz.

Mohere faz com que o professor de dan9a do Burgues
Fidalgo diga esta notavel senten9a: "Todos as desgra9as dos

homens, todos os aconteeimentos funestos dos quais as his-

torias estao repletas, todos os erros dos pcjliticos, os equivocos

dos grandes capitaes, tudo isso acontece porque nao se sabe

dan9ar !" Sob uma forma €ngra9ada, af esta uma grande
verdade.

Mohere mostra com esta frase que orientou sua ciencia

(fa90 questao de repetir: sua ciencia) no mesmo sentido (com
dire9ao a um ponto definido) de autores como Rabelais e

Dante, Goethe e Shakespeare, Ovidio, Apulee, fisquilo e

Homero ! Esses escritores sao e continuarao a ser imortais

porque exprimem — de maneira frivola ou seria — verdades
que pertenoem a todos os tempos porque sao cosmicas. Para

eles, assim como para muitos outros (pois nao sao os iinicos)

a letra encobre um sentido profundo: o texto pode parecer

espontaneamente imaginoso ou simplesmente observador, mas
e apenas o bordado de uma trama cientifica. Sua arte coiv
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.siste em dissimular, sem deforma-las, o conjunto de linhas de
constru^oes geometricas e dar forma algradavel ao que, apre-

sentado de outra forma, seria urn tanto rebarbativo. E cada

um compreendera o que tiver de compreender, de acordo com
sua respectiva evolu9ao — exatamente como na Legis Cautio

de Nostradamus I

Alguns deles — como Ovidio — nao hesitam em indica-lo

claramente numa linguagem altiva. As Metamorfoses termi-

nam com estes versos:

Jamqtw opus exegi quod tiec Jovis ira nee ignes

Nee poterit fenum nee edax abolere vetustas.

Quuni volet ilia dels quce nil nisi eorporis hujus

Jus hahet ineerti spatium mihi finiat cevi:

Parte tamen meliore mei super alta perennis

Astra ferrar nomenque erit inclelehile nostrum

!

Quaque patet domitis Romana potentia terris

Ore legar popuU perque omnia soecula jama,

Si quid hahent veri vatum proesagia, vivam I

Nao se pode mais admitir que alguem nao veja u esses

versos nada mais do que uma coletanea de divaga9oes.

Ovidio diz expressamente: "Eis aqui a obra que conclui.

Nem que chamais de colera divina, nem as chamas (dos

ignarantes), nem o ferro {dos barbaros), nem o tempo que

tudo destroi, poderao aniquila-la ! Logo vira o dia - a lot

do qua] so men involucro corporal deve obedecer — do tor-

mino do curso incerto de minha vida ! Mas a melhor parte

de mim mesmo, que e imortal, se lan9ara acima dos astros

mais elevados — e meu nome sera imperecivel ! For todas as

partes da Terra onde se estende a domina9ao romana (isto e,

por toda a parte onde se fala o latim), serei lido em voz alta

pelas multidoes. E, atraves dos seculos — se as predi9oes

forem exatas — sobreviverei em meu nome
!"

Poderiamos dizer que se trata de pura jactlmcia; mas

ate hoje, vinte seculos depois, le-se Ovidio cm vo7. alta nas

salas de aula. E ninguem ignora seu nome.

}

I

Moliere teria podido escrever algo semelhante, cbamando
a atengao das futuras gera96es; mas, por ser um autor dra-

matico e por ter estado sempre em contato com o pv'iblico,

nao teve necessidade disso. Esquilo, Sbakespeare e Goetbe
tambem se contentaram em indicar nas falas de acus p(>rsoiia-

gens como devemos com preen de-los.

"E porque nao se sabe dangar", diz ao senhor Jourdain —
a esse novo rico das guerras de Luis XIV — , o singular pro-

fessor de danca que c\scnlli{ni; todas a.> desgra9as do homem
vem dai.

Mas dan9amos gra9as ao peso do corpo, dirk qnalquer
professor de bale: o corpo, devido a suas mudan9as de posi-

95.0, possui, atras on na frente, sen centro de gravidade; e

as pernas devem apenas segui-lo. E o grande principio da
dan9a; esta nada mais e, na realidade, que uma progressao

ritmica do corpo devido ao deslocamento do centro de grar

vidade. Ora, falar em centro de gravidade e evocar a atra9ao

exercida pelo peso c sua funfao primordial no mecanismo
celeste.

E que a danga sofra a influencia do jogo de for9as cos-

micas e do movimeuto da Terra, e inegavel: basta obser-

varmos um casal dan9ando num baile. O casal evolui girando

no sentido ebamado sinistrorsum, ou seja, o sentido inverso

das agulhas do relogio — tambem in verso ao sentido de rota-

9ao da Terra sobre si mesma. A Terra gira de oeste para leste

e o Sol, que se mantem fixo durante as 24 boras do dia,

parece nascer no Oriente.

De maneira que os bailarinos, abandon aiido-se ao charm

e

da musica — ou seja, reduzindo sua voutade ao miuimo, dei-

xando a fantasia em liberdade que, entao, estara sendo guiada

pelo movimeuto da Terra que age diretamente sobre o sangue
— sem pensarem no que fazcin, deslocam sen centro de gra-

vidade de maneira a equililira-lo com a rota9ao da Terra. JE

como se eles se sentissem obrigados, para se manterem sem-

pre perpendicnlarmente a tangente de uma bola que gira, u

avangar em sentido contrario do movimeuto desta ultima.

Ora, a humanidade tambem e regida por uma lei coro-

laria na superficie do globo. Examiuadas em detalbe, suas
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evolugoes parecem confusas; mas se estudannos longos pe-

riodos historioos percebem'OS existir uma especie de fluxo e

refluxo entre os povos e que, em ultima analise, a progressao

se faz de leste para oeste — em sentido inverso ao da rota9ao

da Terra. Poderiamos dizer que, se o individuo e obrigado

a equilibrar essa rota9ao (avangando para permanecer sempre

perpendicular a tangente), toda a humanidade e influenciada

pelo movimento do astro.

O astro gira sobre sua orbita e completa uma volta inteira

no lapso de tempo chamado ano; mas em cada primavera,

em cada volta ao ponto gamma da orbita, o Sol — centro apa-

rentemente fixo — avan^a 50 segundos de arco. E o que

chamamos de precessao dos equinocios — movimento que se

executa de leste a oeste, em sentido inverso ao da rota§ao e

que parece estar relacionado a toda a movimentagao da hu-

manidade na superficie do globo.

De maneira que a civiliza9ao — ou o que consideramos

como tal —, apos ter tido seus centres na Asia, depois no

Mediterr^neo, chegou ao oeste da Europa. Nesse movimento

geral — que segue uma curva paralela h do desenho do piano

da ecliptica segundo a qual se afirma a preponder^ncia do

hemisferio setentrional desde o diluvio de Moises — vemos os

povos, chefes da civilizagao, agirem sucessivamente nesse

fluxo e refluxo.

Cada civilizagao volta para leste e desperta os povos de

civilizagoes anteriores, mas tende a destrui~los completamente

e substitvii-los; quando os povos que Ihes sao orientais aca-

bam se adaptando, partem como invasores ao assalto dessa

civilizagao; destroem-na e instalam-se mais longe no Ocidente.

E ai, mais tarde, que nascerd a nova civiliza9ao.

Se pudermos abstrair os detalhes e considerar as carac-

teristicas inerentes a cada epoca, observaremos que e pos-

sivel reconhecer uma linha para toda a historia, passando pela

Grecia, por Roma etc. A humanidade avangou para oeste

— e eis que a Europa pds-so a socializar a Asia chinesa e o

Japao do extremo-oriente, dotou-a de canhoes, de cabelos

curtos, de estrada de ferro, de automoveis e de outros varios

progressos. Um dia a Asia invadira a Europa
vitavel

!

sera me-

I

"Saber dan^ar", para um homem de Estado, e fazer com
que seu povo desenvolva em fim9ao do movimento geral

da humanidade — e conduzir, em suma, a bailarina, deslo-

cando o centro de gravidade do casal, sem chocar-se contra

OS outros e sem contrariar o progresso do conjunto — e agir""-

de acordo com o tempo e com o espago, da mesma forma

que, em um baile,, os casais avan9am .sobre o espago da sala

de acordo com os tempos musicais. E uma questao de equi-

librio e de meios com a ajuda dos quais se fazem a paz e a

prosperidade das uayoes — problema alias muito complioado

e que exige sabedoria e arte e cujas solugoes, variaveis para

cada epoca, nao podem nunca ser julgadas sem um recuo no

tempo.

MoUere, em sua notavel senten^a, fala de "acontecimentos

funestos"; mas nem todos foram tao funestos.

A derrota de 1870, por deploravel que tenha sido — hoje

compreendemos — nao chegou a ser funesta para a Franga: a

na9ao, apesar do severo tratado de Francfort, recuperou-se

rapida e prodigiosamente em poucos anos apos a liberta9ao

do territ6rio. E a prosperidade que se seguiu foi conseqiien-

cia desse magnifico esfor90.

*

Eis por que a oorrente dos versos de Nostradamus con-

tinua sem interrupgoes ate o estabelecimento do regime repu-

blicano e nos mostra que e preciso continuar o movimento

girat6rio.

Ate o fundo do grande arco demolido (V, 9).

Sete ocuparao par vez a hierarquia (V, 5).

Observando a figura 13 ~ onde o tempo esta indicado

sobre a circunferencia — veremos que a data de 1906 esta
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Fic. 12

embaixo da curva, ou seja, no fmido do grande arco devido

ao movimento {de molito), e que eiitre 1857 e 1906 devemos

contar sete presidentes da Repiiblica, pois Thiers nao pode

ser considerado como tal.

Tivemos, com efeito: Mac-Mahon, Grevy, Carnot, Casimir

Perier, Felix Faure, Loubet e Fallieres — este ultimo eleito

exatamente em 1906.

O simbolo que se desenha representa as letras R F sepa-

radas pelo feixe de lictor. Mas ele nasce em 1870 e, oonse-

qiientemente,. acha-se inclinado sobre o mapa; de maneira

que, para representar sobre a figura as diversas posigoes do

feixe de lictor segundo o circulo do tempo, somos obrigados

a tra9ar flechas para indicar a diregao do feixe de lictor. E
que vemos na figura 13.

Em 1906, simbolo apresenta-se em pe no mapa e seu

eixo coincide com o meridiano de Paris (o que esta indicado

por uma flecha na figura). fi o momento em que a agitagao
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politica reduz-se ao minimo; as ideias republieanas difundem-
se por todo o pais — pelo menos teoricamente — c a Franga
encontra-se em plena prosperidade,

A moeda se estabiliza e o jogo de foigas economicas da
nagao alcanga o equilibrio. Mais a situagao e delicada; torna-
se realmente muito delicada na p^mavera de 1914, quando
ocorre o incidente de Seravejo que da inicio a guerra.

Para estudar profundamente esta guerra, seria preciso
analisar nao s6 a Franga, mas toda a Europa. De.sde o tra-

tado de Gateau-Cambresis ate o de Versalhes - de 1559 a

1914 e de Henrique II a Poineare e Clemenceau: poderiamos
inclusive dizer que o segundo fato e apenas conseqiieneia do
primeiro e que toda nos.sa politica exterior, desde J 559, £oi

influenciada por esse maliadado tratado que Henrique II £oi

obrigado a assinar. O resto se intercala de acordo com o

fluxo e refluxo inerentes a histdria dos povos,

i$0*

Fic. 13
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Mas para conhecermos esses detalhes seria necessario urn

amplo estudo do problema eumpeu, segundo as constmgoes

do sistema geometrioo de Nostradamus. Isso nos faria sair

do ambito desse primeiro estudo e so devera ser feito depois

que todos os povos vizinhos da Fran9a forem abordados. A
Espanha (signataria de Cateau-Cambresis), a Alemanha (com

a evolugao dos Hohenzollern ) , a Italia (sede do papado), a

Austria (que tinha um papel preponderante na Europa e se

ve definitivamente arrulnada apos a guerra de 1914), a Ingla-

terra (cuja situayao geografica especial a faz uma observa-

dora interessada na politica europeia) — estes sao os fatores

imediatos que reagiam contra a Franga.

Nao nos esquegamos de que a Grande Guerra de 1914

e conseqiiencia imediata do assassinato do arquiduque da

Austria, Francisco Ferdinando, por um servio em Seravej'O

(Bosnia) !' Nao tinhamos nada em comum com morto, e

nem mesmo com o local do atentado. Na verdade, nao po-

demos compreender oomo, apos esse fato, as coisas se com-

plicaram a ponto de nos levar a mobilizagao geral de 2 de

agosto de 1914, se nao conhecermos a fundo a historia da

Europa. Assim oomo nao podemos entender o determinismo

do qual essa guerra e resultante, se nao estudarmos as di-

versas construQoes estabelecidas de acordo com o sistema de

Nostradamus para as nagoes europeias. Seria preciso, primei-

ramente, examinar cada uma dessas construgoes separadamen-

te e, so depois, estuda-las em conjunto. Sinto-me obrigado a

protelar esses trabalhos para mais tarda.

Mas tomemos, por enquanto, a seguinte resultaute: em

1914 a Franga e ameagada a leste - do lado onde, sobre o

Sepulcro do Grande Romano, a flech a indica a possibihdade

de invasao. O simbolo RF, comportando-se como um ser

vivo, vai uecessariamente reagir contra o ataque — e sua

reagao sera eficaz ou nao, conforme a posigao que estiver

ocupando no momento da agrcssao. Ora, seguindo o movi-

mento do tempo, o eixo do simbolo - feixe de lictor - inch-

na-se, fehzniente, a resistencia. Em 1914 - indicado em linhas

pontiihadas na figura 13 ~ feixe de lictor aiuda nao se

encontra totalmente em condigoes de resistir: ainda nao esta

na posigao correta e invasor pode avangar paralelamente a
ele, fi como se, na esgrima, a parada (no caso, a batalha de
Charleroi), fcsse mal dirigida devido a ma posigao do ati-

rador e nao atingisse o adversario em pleno peito; este apro-

veitaria para fazer deslizar sua espada para a direita e atingir

brago do primeiro. Como ferimento e profundo, mas nao
mortal, e precise interromper a luta e colocar-se em boa po-

sigao para uma melhor parada — respectivamente: o recuo

e a batalha de Marnc.

O raarechal Foch — em sen famoso curso de estrategia

na Escola de Guerra — comparava movimento de doi.s exer-

citos em confronto ao de dois esgrimistas: os movimentos sao

esquematicamente analogos e os comandantes das tropas sao,

no fundo, dois duelistas. As construgoes do sistema de Nos-

tradamus, sendo esquematicas, conduzem-nos obrigatoriamente

a mesma comparagao.

Entretanto, a niedida que o tempo age sobre feixe de
lictor, sua posigao de resistencia melhora. Em 1918, ele se

encontra completamente em oposigao as forgas invasoras e a

parada e, entao, eficaz: o inimigo e afastado e se da a vitoria !

^̂
::

Mas ao chegar a esse ponto da corrente, e conveniente
detalhar um pouco mais os acontecimentos. Sao acontecimen-

tos precursores das flutuagoes politicas que se desenvolverao

idteriormente: devem ser considerados com atengao e inter-

calados entre os nos da corrente.

O .sistema de leitura dos versos esta assim estabelecido

:

as constrngoes feitas com linhas retas no circulo geral da obra

formam-se com auxilio dos grandes numeros dados pelos

arcos sustentados pelas cordas; os angulos dcstas sao utilizados

como alvo, como se nos servissemos de um teodolito; e essa

primeira maneira de manejar sistema nos da os grandes nos

da corrente. Quando desejarmos eutrar em detalhes, temos

de fazer outras construgoes e determinar outros alvos, par-

tindo de pontes ja encontrados e segundo a letra da expressao

Floram patere que se encontre no ponto cscolhido. Os detalhes
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podem ser os mais especificos que se quiser (e de qualquer

especie) e sao localizados no tempo e no espago pela mul-

tiplica9ao das construgoes e dos alvos — estes tornam-se cada

vez rnenores e, conseqiientemente, nos dao indicagoes cada

vez mais precisas. Uma serie de experiencias que fiz com os

problemas propostos pelo autor me demonstroii a perfei^ao

do sistema e do metodo.

£ realmente espantoso. E nos surpreenderemos mais

ainda se pensarmos na infinidade de fatores que o sistema

comporta, A esfera celeste gira — num movimento aparente

~ ao redor da Terra; durante 24 horas, todos os pontos do

globo veem passar pelo piano de seu meridiano toda essa

esfera. A circunferencia desse piano do meridiano tem 360

graus e, em cada ponto constituido per cada grau passa um
piano perpendicular a esfera celeste que, por sua vez, tambem
tem 360 graus ; ate aqui ternos cento e vinte nove mil e seis-

centos pontos que podemos considerar, de acordo com os

angulos que formam com a vertical do local. Mas como cada

grau de uma circunfereneia, assim como cada grau de um
angulo, se subdivide em 60 minutos e estes em 60 segundos,

OS fatores multiplicam-se ainda mais ! E, alem disso, esses

fatores nao sao fixos e as forgas cosmicas das quais eles sao

indutores variam nao so de acordo com sua propria posigao,

como tambem de acordo com o angulo que foi-mam com os

outros fatores — e cada uma dessas for^as segue a plansivel

hipotese de um circuito magnettco (digamos assim) de 360

graus e todos os Angulos devem levar isso em conta - che-

gamos assim a um numero pratieamente fantastico de preci-

soes possiveis

!

Entretanto, nao nos devemos perder em detalhes, para

nao nos arriscarmos a sofrer da 'Iraqueza do entendimento"

citada por Nostradamus, Pois, se muitas precisoes sao fa oil

-

mente verificaveis quando se trata do passado — ja que o pas-

sado nos da como pontos de rcferencia os fatos ja aeontecidos

— OS detalhes sao perfeitamente suscetiveis de nos escapar a

compreensao quando se trata do futuro.

Sem duvida, o sistema de Nostradamus nos permite esta-

belecer a figura^ao grafica de um individuo, de um animal,
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u mesmode uma planta, de uma habitagao, de um movel, ou
de um pequeno objeto e, consequentemente, permite que te-

nhamos (seja para o passado ou para o futuro) uma imagem
preeisa dos seres e das coisas, o que facilita a compreensao
clara dessas coisas pelo cerebro. Isso e nuiito, e demajs —

t-

ao mesmo tempo e insuficiente, pois eusta-nos nuiito desfa-

zer-nos de nossos habitos tolos, que fazem corn que tudo o

que est(>ja aFastado do tempo present(> pai(«(,'a-nos elomentar
e tfitliii uni earater pcjojativo.

Uma prova disso esta em nossa maneira do vestir: basta
usar alguma roupa de um seculo atnis para que ela pare^a
uma fantasia de earnaval. Se — ao contraiio - usassemos o
que t'staria na moda daqni a com auos, o rteito scria o mc\smo.
E o que vale pai'a o tempo vale* tambem para o espa^f); uma
roupa japouesa ou malgache sao fantasias para nos.

E t-ntao neces.sarjo, para eiitrarmos em detalhes, levar em
eonsidera(,'ao esse fato psicologieo e limitar-se ao que e aeei-

tavel para o espirito. Mas como, por outro lado, o espii-ito

so pode aceitar um eonceito com a condi^ao dc* que este seja

logico V hmdamcntado, e ueeessario mostrar por que pro-

cessus podemos chegar a preciso(\s cada vrz mais detalliadas

pelo sistema de Nostradamus.

Por esta razao convem interromper aqui o desenvolvi-

mento da e<nTente dos versos e estuclar a parte o problem a

relative) ao detcrminismo da cidade de Paris, Como l^nis e

a capita] da Fran9a, sede de scu g-tjverno e sen eentro poli-

tico, suas determiua^'oes devem ser expostas em particular.

Devernos "scmpre fazcr o jiunto", como di/cm os marinhcirns.
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A CIDADE DE PARIS E SUAS

DETERMINAgoES GEOMfiTRICAS

O problema que consiste em estudar o piano da cidade

de Paris nao e apenas suplemento da exposi9ao e solugao do
problema da Franga ap<5s 1792. Ao contrarjo, e extremamente
necessario devido aos acontecimentos historicos que tiveram

lugar em Paris: a capital da Fraii^a tern urn papel funda-

mental no decorrer desses fatos.

Esta e uma coisa que, alias, e muito esquecida por nos,

franceses. Porque formamos uma na^ao homogenea, de Dun-
querque a Biarritz e de Quimper a Menton, sem deixar de
lado a Corsega: somos todos franceses, falamos a mesma
lingua, formamos uma raga pouca diferenciada e temos todos,

no fundo, a mesma maneira de pensar, o mesmo cerebro, o

mesmo coragao — imaginamos que todo o resto do mundo e

assim ! E falamos de nossos vizinhos, os ingleses, os alemaes,

OS italianos, os espanliois, como se cada um desses povos fosse

identico ao nosso, tao homogeneo quanto o povo frances.

Que engano ! Esses que chamamos de ingleses podem
tanto ser originarios da Inglaterra, como da Escocia ou da
Irlanda — tres paises diferentes onde se fala a mesma lingua,

mas onde as ragas, os espiritos e os tipos nao se assemelham:

sao OS cidadaos do Reino Unido. Mesmo a Alemanha, o Reich,

e uma federagao de diversas e numerosas nacionalidades : um
prussiano e um bavaro sao dois alemaes diferentes. A Italia

so foi verdadeiramente unificada em 1870 e, se sua unidade
tende a fundir o povo da peninsula de maneira que com-
preendamos que se tornara homogeneo no futuro, essa homo-
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geneidade nao toi perfeitamente realizada; urn lombardo, um
toscano, um napolitano, um sardo e um siciliano ainda sao

profundamente diferentes; a Italia nao e mais um acidente

geografico, como dizia Metternich; mas o povo italiauo, so-

loretudo com OS territorios reintegrados ao pais, nao pode

ainda ter a pretensao de cstar inteiramente fundido numa so

ra9a; os italianos tem o mesmo cora9ao, falam a mesma lingua

e OS dialetos tendem a desaparecer; mas os costumes e o

espirito que hoje reinam em Trieste e em Veneza, permanecem

incompativeis com os costumes e maneira de pensar de Na-

poles e de Catana. Quanto aos espanhois, sejam eles da Ca-

talunha, de Castilha ou de Andaluzia, tem uma uuidade em

seus costumes, seu espirito, sua maneira de falar a lingua da

Castilha (que chamamos espanhol) e tambem em suas aspi-

ragoes politieas.

Ora, este fato — limitando nossa constata^ao aos povos

vizinhos a Franca — significa, ao mesmo tempo, a forga e a

fraqueza de nosso pais. A fraqueza, pois coino Paris e a

luiica capital, so el a e considerada no exterior; apos uma cen-

tralizayao incansavelmeute realizada desde que concebida por

Luis XI, Paris tornou-se a sintesc geral de todas as forgas inte-

lectuais, administrativas e eomerciais da Franga. Nao so e

a sede do govern o, como e natural para uma capital, como

concentra todo o esforgo intelectual: nela encontra-se o Ins-

tituto e o Colegio da Franga, todas as sociedades cientificas

ou literarias, todos os saloes de pintura ou de escuHura, o

Conservatorio Nacional de Miisica e tambem o de Artcs e

Oficios, a Escola Central e a Escola Politecnica, assim como

se representam ai todas as novas pegas e se editam todos os

novos livros ! Em Paris estao todos os minister! os e todas as

diretorias gerais de servigos publicos, a Biblioteca Nacional,

o Banco da Franga e ainda as sedes socials da luaior parte

de todas as empresas industrials e eomerciais, desde as com-

panhias de estradas de fcrro ate a Companhia do Canal de

Suez, desde a Companhia de Navegagao Transatlantica ate

uma infinidade de sociedades cujo eampo de operagao e, fre-

quentemente, muito afastado ! A Bolsa de Paris e muito edi-

ficante a esse respeito: ela concentra todas as fortunas da
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Franga. E mais edifieante ainda e a estatistica dos impostos:

Paris paga sozinha a parte mais importante das contribuigoes

do pais

!

Lsto, sem diivida, significa forga paia Paris, mas tambem
fraqueza para a Franga — porque ess a hipertrofia ent'ra-

quece verdadeiramente a vida nacional. S'6 ha duas coisas na
Franga: Paris e a provincia — e esta, no fun do, trabalha apeiias

para a primeira; e so irmos ao mercado de Halles para

notarmos isto !

Entao, com a multiplicidade e aceleragao cada vez maior

dos meios de comunicagao, tod a a vida regional desapareceu.

£ claro, podemos dizer, que nos liltimos 30 anos, o esforgo

de difusao das grandes lojas de Paris conseguiu diininuir

consideravelmente e quase que apagar completamente a dis-

tancia que separava, ainda no inicio da Terceira Republica,

a mulher da provincia da mulher de Paris — e, a esse res-

peito, as obstn'vagoes de Balzac nao sao totalmente justas; a

moda parisiense difundiu~se por todas as partes da Franga,

gragas aos catalogos de "novidades" e os jovens cortam seus

cabelos nos lugarcs mais longinquos. Mas se is.so "moderni-

zou" a provincia, que se achava "a margem", a ponto de que

hoje e quase impossivel distinguir-se, pela aparencia, uma
jovem provinciana de uma jovem parisiense, ao mesmo tempo
fez com que desaparecesse totalmente tudo o que era pito-

resco e charmoso nos costumes regionais.

De qualquer maneira, o que sucede e que o estraiigeirt),

baseando-se nisso tudo, tem uma tend en cia a s6 admitir uma
representagao para a Franga nos congressos internacionais,

sejam eles cientificos, literarios ou politicos. E onde ehegam
varios alemaes ou varios ingleses, porque tem necessidade de

representar todas as facgoes federals de suas respectivas

nagoes, vemos que os franceses chegam sozinhos pois estao

representando um so pais e uma so capital ! £ preciso ba-

talhar continuamente, discutir e, quando irm pouco de equi-

librio se estabelece e faz-se alguma justiga a Franga, ouvimos

estrangeiros reelamarem e dizercm que este pais e insupor-

tavel por svias pretensoes ! Pois no exterior — e verdade — as

pessoas se esquecem facilmente de que, se a Franga nao e
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uma federacao, e porque esta unificada ha muitos seculos; e

nao porque seja um pequeno pais !

A nogao de grandeza nao tern nada a ver com o que esta

no mapa: as escalas apresentam muitas diferengas entre os

mapas de um pais e outro, e como nao temos o habito de

comparar as distancias, chegamos a uma serie de raciocinios

eiToneos que chegam a ser graves em certas circunstancias —
per exemplo, durante as discussoes do Tratado de Versalhes.

Quantas vezes os Estados Unidos da America contem o

mapa da Franga ? E quantas vezes a Franga contem a

Baviera ? £ precise pensar nisso quando se quer discutir a

importancia de um pais.

Mas para o que chamamos de valor nacional de um povo,

a superficie territorial e um fator secundario: a densidade de
populate deve ser considerada antes de qualquer coisa. £
evidente que um milhao de individuos espalhados sobre

um milhao de hectares — hipotese absurda — constituem uma
populagao consideravel; mas se forem reunidos sobre 10 hec-

tares, constituirao um grupo compacto. No primeiro caso, o

milhao de pessoas e desprezivel, pois o pais estaria pratica-

mente deserto; no segundo, torna-se um serio^ obstaculo a

toda forga agressora.

Ora, a nogao de densidade devemos acrescentar a nogao

de massa. Se esse milhao de individuos, reunidos sobre uma
superficie limitada, for animado dc sentimentos distintos, se

uns quiserem uma coisa, enquanto outros desejarem outra coisa,

a densidade nao e coerente, as multiplas ideias e aspiragoes

levarao a confusao e qualquer forga agressora, agindo dire-

tamente sobre essa populagao, multiplicara a confusao e dis-

persara o obstaculo, apesar de sua densidade. Em suma, .e

o mesmo caso da gota de nnercurio que atravessa a placa de

mdrmore, materia porosa.

Ao contrario, se esse milhao de individuos acrescentar

coerencia a sua densidade — se for liomogeneo, da mesma
raga e com o mesmo coragao — , a forga agressora nao conse-

guira chegar a reduzi-los, a nao ser que disponha de meios

bem superiores; em ultima analise, temos ai a equagao da

r

w

transformagao de uma forga viva em trabalho obfetivo em
caso de ataque,

E e isto que faz da forga da Franga um organismo ho-

mogeneo com o cerebro, sem diivida hipertrofiado — que e

Paris — mas capaz de singular resistencia de opiniao, princi-

palmente por causa da importancia de sen orgao cervical. O
papel deste, segundo os biologos, e o de comandar todas as

fungoes vitais, seja conscientemente, seja automaticamente, por
reflexes. A fungao de uma capital como Paris num ser oo-

letivo como o povo franees e identica. A historia nos raostra

isso no casos de guerra ou revolugao: a tomada de Paris sig-

nifica a derrota geral e qualquer insurreigao vitoriosa em
Paris, mudanga de regime para toda a Franga. Inversamente,

Paris salva e o mesmo que invasao repelida, e Paris calma e

fiel ao poder politico e manutengao geral das instituigoes.

Observaremos a importancia de se fazer um estudo espe-

cial da capital da Franga para um sistema como o de Nos-
tradamus, quando desejarmos analisar com exatidao o jogo

de forgas que I'egem o pais.

Alias, e precis o dizer que este estudo de Paris apresenta
uma infinidade de curiosidades e de constatagoes que o tor-

nam bem surpreendente. Mas nao seria por esta razao que o

ignorariamos.

O problema de Paris e proposto pelo autor de maneira
tao "elegante" que, se chega a honrar sua "visao geometi'ica"

— usando a linguagem conveniente — , torna a solugao enig-

matica para quern nao refletir o suficiente. Entretanto, nao
ha nenhuma dificuldade. Trata-se, simplesmente, de uma
normal dada, onde se deve tragar uma circunferencia em um
ponto determinado onde se levanta uma perpendicular defi-

nida; so nos falta calcular o raio.

No caso, a normal e a reta que passa pelo meio da ave-

nida dos Campos Eliseos e o centre da circunferencia esta sobre

esta reta, no meio do cruzamento cliamado Rond-Point. A
perpendicular vai do Rond-Point dos Campos Eliseos ate a

122 123



prai^-a Dupleix; e sobre esta linha que se deve encontrar o

raio. Este e facil de ser calculado pelo tragado de dims

circunferencias, uma com o centra no Rond-Point e outra com

o centro na praya Dupleix (ou se|a, as duas extremidades da

rata): essas duas circunferencias se cortarao por arcos de 60*^,

de maneira que a reta em questao divide exatamente os arcos

(como podemos constatar na figura 14). O segredo da solu-

^ao consiste entao no conhecimento e emprego indispensaveis

da divisao da circunferencia por 12 em qualquer construgao

dessa natureza - divisao resultante do trayado de um dode-

cagono e iiidicada na formula geral Floram patere: com efeito,

para que o sistema aplicado seja perfeitamente homologo, e

necessario que todas as circunferencias tragadas tenham di-

visoes iguais. E, se refletirmos, nao bavera mais enigma.

Mas o professor sabe muito bem que muitos nao refle-

tirao, ou refletirao mal; e abstem-se de indicar o caminho que

deve seguir o raciocinio. Faz parte de sua malicia. Ele diz

sonienter

Aos campos elisianos fazer ronda (Sextilha 25).

Pycante reta atraird os contentes (VIII, 95).

Tudo capturado nao valera urn duplo (Pre.s. 71).

Evidentemente, parece algo incompreensivel: as palavras

"campos elisianos" e "ronda" nos levam a pensar em Rond-

Point e Campos Eliseos, mas o resto e extremamente obscuro.

Traduzindo para o latim, constataremos a qnase impossibili-

dade de constituir frases de seis palavras, para os dois pri-

meiros versos; alem disso, temos o vocabulo "pycante" que,

assim como esta escrito, nao significa nada nem em franees,

nem em latim e nem em grego e que parece ser um erro de

impres.sao. Mas o que seria uma "reta picante" ? Qnanto ao

"capturado que nao vale um duplo", trata-se de alguem preso ?

E o que significa duplo: uma moeda (a antiga pega francesa

que valia dois dinhciros) on o doenmento que chamamos hoje

de duplieata ? Estamos margeando a fantasia de Edgar Poe

!

fi; facil perder-se em conjeturas. Certamente, esse jovial

profeta da Provence divertiu-se muito ao escrever estes versos

para Henrique II ! E podia estar eerto de que sen segiedo
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estaria cuidadosamente guardado por muitos seculos; pois,

mesmo que se fizesse a tradu^ao para o latim, como seria

possivel tragar a constru^ao sem os dados da avenida dos

Campos Eliseos e da praya Dupleix ? Tudo isso ainda nao

existia e, alem disso, Joseph Dupleix, que foi governador dos

estabelecimentos franceses na India em 1720, nao havia

nascido !

O texto em latim deve ser escrito dessa forma:

In Elysiis campis per agere circulum;

Pyc. . . ante, recta ad trahet contenta;

Omnia decreta non valent unum: Duplex.

A tradu9ao deve seguir estritamente o numero exato de

palavras; para isso, e precise dividir, no primeiro verso, o

verbo peragere (cujo sentido correto e "efetuar") separando a

preposi9ao per. No segundo, a si'laba pijc (intraduzivel) de-

vera ser destacada da palavra latina ante; e do verbo attrahere

ou adtrahere (as dnas ortografias sao corretas) separaremos

a preposi^ao ad. Enfim, no terceiro verso — onde ja existem

seis palavras —
,
passaremos o sujeito para o plural a fim de

conservar o sentido precise d-a frase: Nostradamus cmprega
diversas vezes o singular em Ingar do plural.

O primeiro e o terceiro versos ja se tornam legiveis; o se-

gundo cxige ainda reflexao. Certamente, recta supoe Unea,

de maneira a significar o que chamamos de "uma reta"; o

latim o jjermite, porque o acordo do adjetivo com contenta

nao deve produzir qualquer ambigiiidade: um conteudo

(contenta) que seja reto nao faz sentido. Resta-nos pyc que

deve ser^ entao, uma abrevia^ao e, sem duvida, de origem

grega, devido a sua ortografia: com efeito, e a palavra he-

lenica pyca adverbio que significa "com firmeza, com rigor".

Chegamos, entao, a isto; "Nos Campos Eliseos trabalhar

(agere) por nma circunferencia (per circulum); antes (ante)

uma reta rigorosa (pyca) condnzira (trahet) aos elementos

integrantes
(
contenta

)

; tudo o que podera ser deelarado

(omnia decreta) nao valera mais que uma palavra (unum
subentente verhum) -. Duplex 1
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Com efeito, se, atraidos pela palavra Dupleix, pensarmos
na praya que leva esse nome (quase com a mesma ortografia)

e se acrescentai-mOS a ronda dos Campos Eliseos ou o Rond-
Point a este lugar — nos surpreenderemos de ter tragado uma
reta que, a primeira vista, e vizinha da perpendicular a uma
linha que passe pelo meio da avenida dos Campos Eliseos !

Mas o texto e formal: esta reta deve ser tra^ada com rigor

(pyca) e, conseqiientemente, sua perpendicularidade deve ser

exata: dessa forma chegaremos a descobrir os elementos da
figura (contenta). E, como os elementos da figura circular

sao exatamente 12, pois os pontos em questao devem corres-

ponder as letras de Floram patere, segue-se que a circunfe-

rencia trayada no centro Dupleix e a tra9ada no centro Rond-
Point, devem se interpenetrar e cortarem-se seguindo um arco

de 60 graus, fora do hexagono, cu|a metade sera formada pela

perpendicular citada.

Depois e so prolongar a normal da avenida dos Campos
Eliseos sobre o piano de Paris e marcar sobre essa normal o

raio encontrado. Obteremos assim tres circulos tangentes (in-

dicados com tra^o mais forte na figura 14); que tem como
centros o Rond-Point, o Louvre e a Bastilha. As perpen-

diculares a normal dos Campos Eliseos, levantadas sobre seus

centros, serao: Rond-Point-Dupleix, Louvre-Montparnasse, Bas-

tilha-Italia. Prolongadas na parte norte do piano, elas diri-

gir-se-ao respectivamente para a avenida de Clichy, Estayao

do Norte e Belleville.

Ora, como Dupleix e o centro de uma circunferencia, con-

vem que Montparnasse e Italia tambem o sejam; tra9aremos

assim novos circulos ao sul; c procederemos da mesma forma

ao norte. Em seguida, todas as circunferencias deverao se

interpenetrar para que se dividam automaticamente em doze

partes iguais, ate que diversas circunferencias cubram toda a

superficie de Paris.

E nosso problema esta resolvido.

*
**

O exame do resultado — isto e, da figura 14 — e real-

mente curioso. E nos mostra a importancia da normal da ave-

126

nida dos Campos Eliseos. Ela passa pelas Tulherias, pelo

Louvre, pelo Hotel de Ville e pela Bastilha: poderiamos dizer

que e a linha mediana segundo a qual desenvolveu-se to^a a

historia de Paris e toda a historia do povo franees ! O Hotel
de Ville, foco central da comuna parisiense, algumas vezes

chamado de "comuna"; o Louvre dos reis da Franca; a for-

taleza da Bastilha, tomada em 1789 para simbolizar a queda
do antigo regime; as Tulherias, ao redor das quais era a sede

da Convengao, ainda hoje.e a sede do Palais Bourbon e perto

das quais, sobre a propria tangente de dois circulos, come^a
a famosa pra^a da Conc6rdia, onde tanto sangue foi derra-

mado durante a Revolu9ao I

Poderia se dizer ainda que a expansao evolutiva de Paris

se faz segundo essa noiTnal. Uma forga misteriosa parece em-
purrar a cidade em dire9ao a Porta Maillot e para alem dela;

para oeste: os bairros novos e elegantes encontram-se na parte

ocidental, alem da linha Dupleix-Rond-Point e -preferivelmente

nos circulos proximos a normal !

Tambem os grandes parques situam-se em fun9ao dessa

linha: o bosque de Vincennes a leste, o bosque de Boulogne a

oeste, E, se utilizarmos um mapa de Paris suficientemente

grande e suficientemente exato para que se percebam detalhes

com exatidao, faremos muitas constata96es surpreendentes,

alem das que estao na figura 14, de pequenas dimensoes por

limita96es tecnicas de impressao,

Coloca-se entao uma pergunta: essa normal da avenida

dos Campos Eliseos, essa linha reta que so pode ser desco-

berta nos tempos modernos, com a constru9ao da pra9a da

Concordia com seu obelisco no centro e da praga de I'fitoile

com seu Arco do Triunfo ?

Se examinarmos o angulo que essa normal faz com a

linha leste-oeste do horizonte ~ linha perpendicular ao piano

meridiano — notaremos que a amplitude do arco e de 23° 27'.

E cada perpendicular ao piano meridiano e tambem paralela

ao Equador, o que faz com que a nonnal do piano de Paris

esteja inclinada sobre o Equador de 23^ 27' — exatamente

como o eixo da Terra acha-se inclinado sobre sua propria

6rbita

!
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Fig. 14

Essa normal e, portanto, o eixo de Paris. E esse eixo

possui a particularidade de ter a mesma inclinacao do eixo

da Terra: poder-se-ia dizer que o movimento evolutivo da
cidade acompanha o da evolugao da humanidade — o qual,

como ja foi observado, segue o tra^ado du piano da ecliptica.

Nao e de se espantar, portanto, que as ideias novas nasgani

geralmente na Franca, cuja capital — o cerebro — esteja cos-

micamente disposta !

Ora, eixo de Paris — na planta atual representada pela

f'igura 14 — comporta trtls pontos principals, centros de tres

circulos tangentes que sao priirtordiais (indicados com tra^o

mais forte na figura). Tres perpendiculares a esse eixo se

revelam — paralelas entre si, naturalmonte: elas divideni a

grande circunferencia de Paris em doze partes iguais; sao

as retas segundo as quais a cidade, ao expandir-se para fora,

funcionara como um organismo vivo pela multiplica^'ao de

siias celulas; sao a estrutura desse sor que o hornem constroi

coletivamente, sem saber que as necessidades e interesses que
ele ere satisfazer sao gniados por forgas cosmicas ~ como
tudo nesse mundo.

Elas sao tambem — por que nao dize-lo logo ? — (js tres

mastros do navio simbolico que representam os brasoes da

cidade, Pois essa planta da cidade de Paris nos fara com-

preender o que expus no capitulo precedente sobre simbolos e

brasoes — que eles representavam uina realidade.

Mas o brasao de Paris nao data do ontem — e se e curioso

que encontremos agora numa planta recente os tres mastros

do navio heraldico, poderiamos afirmar que ele sempre foi

assim ?

Forgosamente. Para que todas as eircunferencias tra<:adas,

pequenas ou grandes, sejam homologas, e necessario que os

pontos de partida de suas divisoes por doze sejam sempre re-

produzidos. Ora — basta dar uma olhadela Tia figura 14 para

percebe-lo — cada uma das perpendiculares ao centro dos tres

circulos principals divide-as em quatro setores iguais: nao

poderia ser de outra forma. Assim encon tram -se marcados os

quatro pontos cardeais que toda circunferencia deve neces-

sariamente ter para ser orientada. Nesse caso, a orienta^'ao
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segue o eixo; de maneira que as figuras poligonais que forem

tragadas, em fungao umas das outras, serao todas semelhantes.

E sobre cada circulo, automaticamente, encontra-se-ao os tres

mastros do navio.

Mas por que um navio ? Nao se poderia escolher outra

figuragao para representar esta construgao geometrica; pois,

se todas as circunferencias devem passar por estudos analogos,

serao tragadas e divididas de maneira semelhante, serao ho-

mologas e suscetiveis de revelarem tambem tres perpen-

diculares ?

Eu disse aiiteriormente que qualquer representagao he-

raldica — que deve seguir rigorosamente o simbolo — e por-

tanto, todo simbolo (de uma nagao, de uma cidade ou de um
individuo deve ser estabelecido em conformidade com uma
longitude e com uma latitude, segundo o angulo do eixo pes-

soal com o eixo da Terra. Localiza-se entao na ecliptica o

horizonte dado — isso consiste em determinar o ponto exato

da ecliptica (por graus, minutos e segundos) que coincide

com a reta leste-oste perpendicular a vertical do lugar.

fi a aplicagao da formula dada pelas letras do sepulcro

do Grande Romano: V. S.C, que e a abreviagao de verticalis

symboli centra — a vertical passa pelo centre do simbolo ! A
regra a ser seguida esta indicada pelas letras que constituem

a palavra seguinte, no Pressagio 3: pax, ou seja. P. AX., abre-

viagao de ponere axem, estabelecer o eixo.

Ora, o ponto ascendente ao horizonte de Paris — para

empregar a linguagem dos antigos — foi calculado ha muito

tempo, e tem 165" de longitude celeste ou 15° do signo da

Virgem(^). Se remontarmo-nos ao inicio do seculo 5 — ou

(1) Devo fazer notar, para os que conhecem apenas a astronomia

moderna, que e preciso distinguir os signos zodiacais das constelagoes

.

A astronomia moderna nao utiliza mats os signos zodiacais; contenta-se

em determinar os graus da ecliptica — o que da no mesmo, mas causa

uma confusao quando seguimos o raciocinio dos antigos ou daquelea

que utilizam atualmente o metodo dos antigos, mesmo que seja para

elucid4-los. Como a precessSo dos equinocios positivamente "deslocou"

o zodiaco, diz-se que nao pode mais ser utilizada: os signos nao estao

mais em seu lugar. O erro provem da confusao que se faz entre os

signos e as constelagoes e trata-se, tambem, de um erro de latiml Em
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seja, a origem do que e hoje a Franga, epoca do estabeleci-

mento dos francos na Galia romana, sob Clodion — consta-

taremos que a ascensao ao horizonte leste de Paris do IBS*^

de longitude deveria coincidir mais ou menos com a aparigao

do cume da constelagao do Navio Argo (o mastro sobre os

mapas celestes onde o tragado das imagens une as estrelas

das constelagoes). Paris, entretanto, tornou-se capital apenas

em 506, quando Clovis mudou-se para la: nessa epoca, a

coincidencia da aproximagao era ainda mais flagrante.

E como a figuragao heraldica de um simbolo, para evocar

as ooordenadas celestes, deve limitar-se principalmente aos

certos versos, como, por exemplo, os do inicio do poema de Lucrecio,

traduziu-se signa por constelagoes — como se os proprios antigos tives-

sem confundido os grupos de astros com as divis5es da curva zodiacal.

Como as constelagoes tinham os mesmos nomes que os signos, con-

cluiu-se que os antigos nao faziam nenhuma difercnciagao entre uma
coisa e outra e inventou-se magnificas teorias de erudigao literaria sobre

esta hipotese, de onde vem as habituais ideias sobre a origem dos

signos zodiacais.

Por muito tempo — e necessario repeti-lo — a antiguidade foi consi-

derada sob um prisma literario, sem que se peusasse que o Coliseu, o

Partenon e as pirimides nao foram construidos so com frases. Mas, no

que diz respeito as ideias dos tempos modernos sobre a astrologia antiga,

e precise aerescentar tambem a importante influencia de Cicero, Este

advogado, que se tornou ilustre devido a sua projegao politica, discutiu

diversos assuntos — freqiientemente sem conhece-los e sempre sem apro-

funda-los, como e o caso do de natura deorum. Ele fez jornalismo, no

sentido pejorative da palavra. Mas como seu latim e facil, ele foi

lido e relido, Depois ele foi traduzido, e muitas vezes mal traduzido;

foi assim que stella Martis tornoii-se Marie, por contra-senso e esque-

cimento do genitivo, e que acabou-se confundindo o deus com o planeta,

o que nao estava nem no pensamento de Cicero !

Raciocinios e contra-sensos analogos contribuiram para a confusao

existente entre signos zodiacais e constelagoes. Ao passo que trata-se

de duas coisas superpostas: o zodiaco — circulo dividido em doze partes

iguais, cbamadas signos — e a zona celeste onde se encontram as cons-

telagoes do mesmo nome. A precessao dos equinocios faz girar essa

zona celeste, de maneira que o ponto gamma avanga cada ana; entre-

tanto, a origem do zodiaco e sempre o mesmo ponto gamma, que pode
ser considerado como fixo durante um ano. l3e maneira que 15° da
Virgem serao sempre contados, em todos os 165" de longitude, depois

do ponto gamma: nao importa se esse grau da ecliptica se projete hoje

sobre a constelagao do Leao.
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asterismos contidos no setor de 30 graus que sobe no hori-

zonte(-), navio foi escolhido para os brasoes. Assim como
a catedral foi dedicada a Virgem, como veremos mais adiante.

A figura 15, que e apenas uma replica do simbolo primi-

tivo de Paris, mostra de que maneira foi idealizado o brasao.

Trata-se, na verdade, de unia modifica9ao do poligono, irre-

gular mas simetrico, que constitui o t'undamento do sistema

(2) Este nao e um principio absolute). A ideia de predominancia,

sobre um individuo, uma cidade ou uiiia nayao, da parte do ceu que
esta no horizonte, vem da construgao cosmografica chamada dngulo da

terra, na qual o azimute e facilmente determinado. Nao ha por que
procurar outra razao. Nan se deve levar ao pe da letra o que os astro-

logos da Idade Media, baseados nos gregos, repetiam muitas vezes sem
saber o que estavam dizendo. Ora, dizer que o ascendente, nuni hori-

zonte dado, e um ponto predominante das determinacjoes, e como se

coloeassemos em discussao que o nariz de um individuo e mais impor-

tante que seus olhos ! Num organismo vivo, tudo e importante, tudo e

util, embora nem sempre indispensavel a vida.

1S2

de Nostradamus. O mastro central do navio e o refor^o do

trago da linha diametral; os dois outros mastros sao retas pa-

ralelas, situadas lateralmente a 30° desse diametro; o casco

e constitiiido pelo lado inferior do poligono e sua paralela a

30^^ — acrescentando-se uma proa e uma popa, a figura ad-

quire sua aparencia de galera; a propria inclinagao das ver-

gas e dada por uma reta subtensa a um arco de 150° (arco

do dodecagono estrelado) e esta inclinagao constitui a forma

do vclame, de maneira que o navio encontra-se voltado para

oeste; enfim, as cinco flores-de-Iis estao igualmente colocadas

a 30" umas das outras, considerando as tangentes a circuo-

ferencia, que e preciso tra^ar para estabelecer a forma qua-

drada do brasao, segundo o costume.

As cinco flores-de-lis nao fazem parte, na realidade, do

simbolo cosmografico. Se foram introduzidas nas armas de

Paris, foi somente para que se lembre qu^ a cidade deve ser

considerada como uma cidade real. A figura 5, onde a flor-

de-lis esta projetada sobre o mapa da Franga, mostra-nos que

esse simbolo especial forma-se sobre um circulo; nos pontos

onde, sobre o brasao de Paris, estao as cinco flores-de-lis, nao

ha ncnhuma razao geometrica para que os circulos sejam

tragados; e que esses simbolos heraldicos foram acresccntados

depois.

Esta superposi9ao encontra-se, alias, na divisa adotada,

onde duas letras, C R, como vemos na figura 16, situam-se

sobre o mesmo diametro e constituem a abreviagao da pala-

vras Civitas Regalis.
|

*

Mas, como se pode observar nos documentos dos arqui-

vos da cidade de Paris, a forma do navio heraldico e a divisa

das armas variam atraves dos tempos. Embora o navio apre-

sente-se sempre navegando em diregao ao oeste, vemo-Io as

vezes com dois mastros e outras vezes com um so. Napoleao I

chegou a substituir as flores-de-lis por abelhas, que seu im-
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perio havia adotado como simbolo — por pura fantasia (^).

E, no que diz respeito a divisa, constatamos que, embora ela

aparega em pe9as de 1584, foi adotada oficialmente muito

mais tarda. Pois Paris possuia diversas divisas, ou melKor,

varias divisas eram ooncorrentes, ate que prevalecesse a que

conhecemos.

De fato, e durante muito tempo, todos os bairros de Pa-

ris, todas as corporagoes, tinham suas armas, divisas e cores

desenhadas em seus estandartes. Como foi que as armas e a

divisa atuais e as cores azul e vermelha
(
que estao na bandei-

ra tricolor da Franga ) passaram a predominar ?

fi preciso que reflitamos um pouco para que compreen-

damos de que maneira se desenvoivem os acontecimentos his-

toricos.

Hoje em dia temos a mania da autenticidade. Para nos,

e importante que um documento seja autentico. Em nossa

procura da verdade — assim como em todos os paises e em
todos os tempos — o fato de que possua uma prova documen-

tada constitui exatidao. Chamamos a isso "espirito de obser-

va9ao". Alguns orgulham-se disso e dizem que e uma conquis-

ta do seculo 19. Sera mesmo uma conquista, ou um progresso ?

Gostaria de observar que nenhum documento prova a

exatidao de um teorema: a autenticidade e inutil nesse caso.

O fato de o quadrado da hipotenusa ser igual a soma dos qua-

drados dos catetos de um triangulo retangulo nao resulta de

provas materials, inas de uma compreensao, de uma visao ce-

(3) No que di^ respeito a heraldica, sob o Primeiro Imperio, tudo

se deturpou. Os especialistas sabem que se deve sempre distinguir as

armas desenhadas apos essa epoca das que datam de antes da Revo-

lugao ~ so essas ultimas devem ser consideradas. Napoleao I, rejei-

tando e reformando tudo — desde a administragao e a lei, ate o esta-

tuto do clero e os bras5es — marcou, pode-se dizer, a divisao entrc

o tempo antigo e tradicionalista e os tempos modernos {que se preten-

diam racionalistas ) . Mas esta cisao, nascida da confusao revolucionaria,

foi feita num espirito autocratico e com intengoes bem diferentes. Na-

poleao I — conio se ve nas Memorias de Roederer — acreditava real-

mente que estava fimdando uma nova soeiedade, que se sobreporia, na

historia do mundo, a soeiedade feudal. Seu imperio desmoronou e sua

obra desintegrou-se.

rebral qualquer, ou seja, de uma demonstragao. E nao e ne-

cessario que uma demonstragao seja autentica; ela precisa ser

exata.

Na ciencia e preciso demonstrar para provar.

Esta certo, diremos, mas a historia e a ciencia sao duas

ordens diferentes de conhecimento.

Existem entao duas maneiras de se conhecer o mundo
exterior ? Meu cerebro raciocina de uma forma para os fatos

cientificos e de outra para os fatos histdricos, isto e, humanos
— ou tenho um cerebro que funciona sempre da mesma for-

ma ? Por que razao meu cerebro admitiria a geometria por

um jogo de compreensao ao passo que, quando se trata de

fatos humanos, seguiria um processo diferente ?

Poderiamos dizer que os fatos humanos nao podem ser

demonstrados e que e preciso encontrar as provas de outra

maneira; e que estas, por falta de um criterio melhor de exa-

tidao, devem ser estabelecidas pela autenticidade.

Correto. Sobretudo em termos juridicos. fi nossa heran^a

da escolastica

!

Mas so essa razao nao e satisfatoria, pois ainda nao foi

descoberta a maneira de se demonstrar fatos humanos; ate

agora nao se estabeleceu uma psicologia que se utilize de

teoremas, isto e, de equa96es; nao conhecemos ainda (em-

bora o suspeitemos) o determinismo de nosso cerebro e de

nossas faculdades psicol6gieas; e, alem disso, a historia ainda

ignora as leis matematicas que regem o encadeamento dos

fatos. O que nao impede que esses teoremas, esse determi-

nismo e es.s>as leis existam.

O fato de que um aluno nao saiba ou nao compreenda

as propriedades do quadrado da hipotenusa nao impede que

essas propriedades sejam verdadeiras.

O fato de que um historiador nao conhega as caus-as de

um acontecimento ou nao consiga documenta-las, impede que

este acontecimento se tenha passado ?

A ignor^ncia de alguma coisa nao significa nada — ou so

significa que nao se sabe alguma coisa.
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Notem que essa mania da autenticidade tern conseqiien-

cias muito graves. Ela e a causa de todos os erros judiciarios

— tanto de condena9oes como de absolvi^oe.s — pois a teste-

munha hmnana passa a ter a importancia de uma prova. A
vida de uma pessoa fica a merce de testemunhos iios quais

estao em. jogo ilusao sensorial, memoria e sugestao ! A teste-

munha acredita ter visto ou ouvtdo, ere lembrar-se de algo

e faz suas declaragoes com base no que foi registrado por seus

sentidos ou por sua memoria, sem pensar que pode ter sido

. sugestionada, muitas vozes por si mesma ! Mas acredita pia-

: mente nisto e ainda jura.

- E apresentam-se fotografias — como se nao tosse sabido

[o quanto e facil altera-las por meio de truques ! Surgem pro-

Was escritas — como se o caso Dreyfus ja estivesse esquecido

e nao se tivesse concluido que nada e mais facil de ser fal-

•sificado que assinaturas e documentos ! Examinam-se as con-

tabilidades — como se a propria arltmetica fosse apenas um
;metodo de oalcular

!

-' Ora, a hist6ria e feita da mesma maneira — e a posteri-

Hade julga os acontecimentos e os homens do passado assim

eomo um tribunal absolve ou conden a. E depois que tudo

estiver julgado, basta esperar que o publico se acostume: e

tao comodo receber raciocinios prontinhos !

Estamo.s diante de am brasao e de uma divisa que hoje

sao oficiais e que foram usados durante muitos seculos. Quern

fez este brasao, quem imaginou esta divisa ? Nao o sabemos

e, certamente, nunca o saberemos. Por que estes simbolos pre-

valeceram ? Com exce^'ao do fato de que ambos estao em con-

cordancia com a verdade geometriea e c6smica — o que me
parece ser a razao principal — nao se conhece, que eu saiba,

nenhum motivo historico.

Todo o resto so pode ser adivinhado. Podemos perceber,

atraves dos seculos — principalmente na Idade Media e ua

Renascenga, mas tambem na epoca da Revolugao e ainda de-

pois, embora menos em nossos dias — a misteriosa influencia

de nao se sabe o que ou quem no desenrolar da Mstoria. Por

que — realmente por que e como — os templarios tem sido

universalmente perseguidos ? Que significa a estranha predi-

gao de Jacques VIolay quando estava para ser queimado vivo ?

Que aconteceu com os irmaos e cavaleiros que tambem foram

queimados ? Sera possivel explicar por documentos a conduta

do Vaticano uessa epoca — e, mais tarde, durante a Restaii-

ragao e mesmo sob a Terceira Republica ? Por que Napoleao

Bonaparte e seus generais criavam lojas ma96nicas em todos

OS paises conquistados ? Ha enigmas por toda a historia e os

encontraremos sempre que desejarmos nos aprofundar — e a

fantasia pode voar livremente pois, quando nao se conhece

as coisas a fun do, pode-se inventar a vontade !

E como vivemos hoje uma epoca onde tudo parece estar

muito claro e dizemos inclusive que nao existe mais diploma-

cia seereta — pois os governos podem ser interpelados nas as-

sembleias pariamentares e fazem-se discursos sobre qualquer

coisa — pois lemos livros e jornais - imaginamos que foi sem-

pre assim,
|

Mas sera que nos, hoje, sabemos de tudo ?

£ claro que o mundo nao parece estar sendo dirigido -

seja para onde for. £ claro que essa influencia misteriosa pa-

rece estar morta, muda ou impotente — como queiram. Talves

esteja esperando sua hora ou sen homem: quem sabe ? Issc

~ em todo caso — nao quer dizei que ela nao tenha se ma-

nifestado antigamente, mesmo que de maneira intermitente.

O brasao de Paris ai esta, esculpido sobre os monumen-

tos publicos, A celebre divisa esta a vista de todos. Quando
conhecemos as razoes cosmograficas desse simbolo heraldico

e compreendemos o verdadeiro sentido dessas tres palavras

latinas, ficamos pensativos,

Aquele ou aqueles que os idealizaram sao desconhecidos

e sempre o serao, pois nenhum documento podera revelar seus

nomes. Aquele ou aqueles que os fizeram prevalecer perma-

necerao ignorados para sempre. Agentes voluntarios ou nao

dessa influencia misteriosa, abstrairam a propria personalida-

de. Isso talvez nos surpreenda hoje, onde a vaidade parece

ter substituido o talento. Notre Dame continua sendo uma
obra anonima, mas o menor imovel construido hoje traz uma
assinatura !

iw> t,4^
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Tudo que se pode dizer e que os autores das annas de

Paris, de sua divisa, assim como de Notre Dame, eram pes-

soas que sahiam. A ciencia que se esconde sob o brasao ja e

surpreendente — mas que se pode dizer do que nos revela

o segredo da divisa ?

tas vogais se seguem de acordo com a disposiyao regular do
setenario dos planetas ( '* ) — de maneira que, automatlca-

mente, o Sol acha-se indicado pela letra A e a Lua por I.

Basta escrevermos sob a seqiiencia de vogais a sucessao nor-

mal dos sete planetas:

u u U A E E I

Saturno Jupiter Marte So] Venus Merciirio Lua

Fluctuat nee mergitur — isso parece querer dizer alguma

coisa e, no entanto, se refletirmos bem, nao significa nada.

Pertence a essa divisa como poderia peitenoer a qualquer

outra: sen sentido e tao vago que nos perguntamos qual e a

16gica que presidiu sua adogao.

Mas — como ja fiz notar anteriormente — quando nao

compreendemos as palavras simbolicas, temos apenas que

contar as letras, pois e tudo o que podemos fazer. , fi muito

raro que, dessa forma, o incompreensivel nao se tome claro.

Contando as letras de Fluctuat nee mergitur, verificamos

que existem ai doze consoantes e sete vogais. Doze consoan-

tes, assim como ha doze partes em todo circula utilizado em
cosmografia antiga, doze signos do zodiaco e doze casas do

horoscope (ou seja, doze partes de um horizonte dado). Sete

vogais, assim como ha sete dias ua semana e apenas sete pla-

netas, se nos limitarmos ao campo da astrologia — , mas es-

tavamos ainda oa Renascen9a, em 1584, quando a divisa apa-

receu pela primeira vez num documento municipal.

Observem as vogais; eucontrarao tres U, dois E, um I e

um A, Ha tres U assim como ha tres planetas superiores (isto

e, cuja orbita encontra-so alem da orbita da Terra): Saturno,

Jupiter e Marte. E ha dois E, assim como hk dois planetas

inferiores (cuja orbita encontra-se entre a Terra e o Sol): Ve-

nus e Mercurio. Assim sendo, o I e o A devem representar o

Sol e a Lua, pois sao cstes os imicos astros que faltam no se-

tenario.

fi facil distinguir~se um do outro: podemos observar isso

na inscrigao oolocada sobre a figura 16, S'e comeyarmos a

contar as vogais do ultimo U da palavra mergitur c depois

voltarmos aos dois U de fluctuat, veremos claramente que es-
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Imediatamente nos vem ao espirito, por existirem as doze

Casas e os sete Planetas, que trata-se de um tema horoscopico

a maneira dos antigos astrologos — e que este e o "ponto", se

assim quisermos, no sentido grego da palavra horoscopesis,

que significa, com efeito, "determinagao da longitude e da

latitude, por coordenadas celestes, do ponto da Terra onde

nos encontramos".

£ horoscope de Paris !

Equivale a escrever, sob as armas, para precisar a leitu-

ra: cidade situada a 48° 5' de latitude norte; longitude deter-

minada por 165° da ecliptica sobre o horizonte leste; capital

do reino (civitas regalis).

(4) O setendrio dos planetas, que os antigos egipcios ja utilizavam,

coloca o Sol entre Marte e V^nus e relega a Lua ao £im da serie. As-

tronomicamente, isto e ilogico, pois a Terra e seu satellte, a Lua, devem
eticontrar-se entre Marte e Venus. Mas tratar-se-ia de um setenario

astronomico ? A primeira vista sim, pois envolve os planetas do sis-

tema soiar. Entretanto, nao podemos saber ao certo, pois os antigos

tinham o costume de dar o nome de um planeta a diversas coisas; na

alquimia tambem cada metal tern seu nome planetario e ainda conser-

vamos o nome de Mercurio para um desses metais.

Ora, sabemos tambem que a designagao dos dias da semana (por

nomes planetarios) provem unicamente da divisao da rotagao diurna

em 24 horas — de maneira que os nomes franceses Lundi — segunda-

feira, e assim chamado porque a primeira hora desse dia e designada

pela Lua; Mardi — terga-feira, pois sua primeira bora e designada por

Marte; Mercredi — quarta-feira, por Mercurio etc. . . .

Se eu tivesse que explicar a razao dessa sucessao, seria obrigado

a escrever um volume inteiro. Contento-me em dizer que, apesar dc

sua aparencia, nao era uma razao astronomical basta pensarmos, por

exempio, que os antigos egipcios ignoravam a astronomia, embora, pa-

radoxalmente, so tenham Eeito isto.
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Poi.s autor — ou os autores — desse tema utilizou-se de

curiosa engenhosidade para chegar a constituir uma frase la-

tina que aparentemente tivesse algum sentido. Sobre a linha

do horizonte, escreveu estas palavras: Civitas Regalis, com a

abrevia9ao C. R.; e sobre o meridiaiio, no ponto setentrioiial,

a letra N, que indica o norte. Guiado por essas tres Ictras,

considerou a posigao dos planetas e, antes de estabelecer a

divisa tal como e hoje, tateou miiito. E foram essas pequenas

mudan^as a causa da existencia de tantas divisas parisienses,

reveladas pelos arquivos historicos da municipalidade: poder-

se-ia fazer um bonito trabalho de erudigao sobre isso !

Observem atentamente a figura 16; ela e realmente es-

tranha. E, segundo as regras do ho r6scopo grego, ela se es-

clarece; essa figura celeste fala, conta o que e Paris, o que

sera, no que se tornara e como terminara !

Eis o que ela diz, em doze determinagoes

:

1. - Vida intelectual, cup evolugdo sera grande.

IT. - Rica e beta; crescendo continuamente em heleza

e opulSncia.

Populagdo polida, mas de diversas origens; au-

mentando sem parar.

Situagao geologica perfeitainente estdvel; clima

regular.

Produgoes numerosas e nariadas, onde predomi-

na artesanato engenhoso e artistico.

VI. — Atmosfera sd, calma, mas umida; rede de esgotos

iniciabnente tottuosa e cheia de meandros, mas

melhorada mais tarde e regularizada por linhas

retus.

Tendencias poUticas moderadas; hdbitos de con-

forto; burguesia.

Vida agitada, febril; muito ruido; muitas intrigas

e negocios; poUtica intensa.

Aspiragoes gerais de maior expansdo e mais he-

leza; predomindncia de ideias artisticas e literd-

rias.

III.

IV.

V.

VII,

VIII.

IX.
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X. ~ Caracteristicas da populagdo: impulsividade, in-

teligencia, espontaneidade nos movimentos popu-

lares, ideias solidas sobre independSncia muni-

cipal

Word

A divisa de Paris conip6e-se de dnze conjioantes e de sete vogais. Ela

e o tema secreto das determinagoes da cidade. Astiologicainente cons-

tituido, de acordo com as regras deixadas pelos gregos, este tenia deve

ser lido da esquerda para a direita, ao contrario do usual — porque esta

projetado sobre o mapa. O ascendente encontra-se no ponto Regalis e

a casa IV no ponto norte. O que da a seguinte sucessao : I , R {
egalis )

- II. M - III. C - IV. Niorte) ~ V. T ~ VI. T - VII C{ivitas) -
- VIII. L - IX. F - X. R - XI. T ^ XII, G.
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XI. — Enorme influencia no mundo; cidade particular-

mente querida por sua hospitaUdade

.

XII. — Cidade de trahalho incansdvel e de progresso

continuo; criagao incessante de novos modelos.

Isso tudo nao e Paris ? E, em todas as epocas, Paris e os

parisienses nao tern sido assim ?

Estes sao os tragos gerais da cidade e de seus habitan-

tes; mas poderiamos, se quisessemos, entrar em maiores deta-

Ihes — primeiramante de periodos de tempo, para diferenciar

Paris de quatroeentos anos atras da Paris de hoje — e tambem
subdividindo o espaco compreendido pelo piano do horizon-

te, para especificar as caracteristicas, tendencias, hdbitos e

produgoes de um bairro qualquer e descobrir o que distingue,

por exemplo, o bairro de La Villete do de ffitoile. Para de-

talhar o tempo, basta levarmos em conta a rela^ao entre o

circulo <ie Fluctuat nee mergitur e o de Floram Patere — e

para os detalhes de espago devemos seguir os diversos

circulos tragados sobre a planta de Paris na figura 14.

Seria um estudo muito curioso para ser exposto, repleto

de detalhes saborosos. Infelizmente, seria um estudo muito

vasto (^).

(5) As determinagoes gerais sobre o tema de Paris, tragado na

figura 16 e aqui explicado, resultam da aplicagao das regras da mais

elementar astrologia grega. Eu nao quis, na verdade, aplicar outro

metodo mais completn e mais precis o, revelado pelo proprio sistema de

Nostradamus.

Atendo-se simplesmente aos dados da astrologia comum (mas sem

forga-los, pois poderiamos nos perder) encontramos facilmente as deter-

minagoes aqui indicadas.

Para os tecnicos, direi apenas que elas sao a conseqiiencia da posi-

gao dos planetas nos signos e nas casas do horoscopo. Como o ascen-

dente esta a 15° da Virgem e Paris a 48°50' de latitude norte, e facil

calcular os pontos das casas. Mas o tema nao tern momento e os graus

de longitude celeste que determinariam onde se encontram os planetas

nao estao especificados. O raciocinio deve ser feito, entao, por arcos

de 30°: por signos e casas inteiros. Assim as determinagoes serao, neces-

sariamente, gerais.
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Mas que nos interessa e a estranha predi^ao — muito

possivel e, conseqiientemente, provavel — revelada pelo se-

gredo da divisa.

Fluctuat nee mergitur, inscrito sobre os monumentos pu-

blicos, e uma especie de Mane, thecel, phares que anuncia a

destruifao de Paris pelas chamas.

A conjungao de Marte a do Sol, marcada pelas vogais

U A, na Casa V do tema, indica claramente: Marte e o do-

minador (para falar como os antlgos) do signo que se encon-

tra na ponta da Casa VIII — onde estao, segundo os tratados

anteriores e posteriores a Ptolomeu, as determinagoes da

morte dos individuos e do fim das cidades {^). Tudo acaba

nes.se mundo e as cidades nao sao etemas; Paris tambem tera

seu fim.

Ja foram catalogadas cerca de 35 predigoes diferentes

anunciando o incendio da cidade de Paris, no deoorrer de uma
guerra. £ o que esta revelado na obra do barao de Novaye,

onde encontram-se reunidas todas as especies de profecias, de

diferentes valores e de diversas fontes, mas sempre impreg-

nadas de misticismo cat61ico C^).

Pensemos nesse numero: se procurarmos melhor, ele se-

ria oertamente maior. Mas em materia de profecias, devemos

nos mostrar muito circunspectos, Como os profetas se parecem

a muitos autores e varios se copiam entre si — na maioria das

yezes muito mal e sem a minima oonsideragao — e preciso

distinguir os videntes dos calculadores. A maior parte das pre-

digoes que conhecemos sao obtidas por meio de videncia, e

.<;up6em metapsiquismo, Constatamos que ha muitas dessa na-

tureza; e tornaram-se uma maioria tao grande que, para va-

rios pesquisadores, o linioo meio de se explicar uma profeoia

6 pela vidincia. Foi por esta razao que Nostradamus sempre

passou por vidente — embora ele nunca o tenha sido e, alem

disso, pode-se transmitir essa infinidade de predigoes com to-

(6) No livro que escrevi em 1910 sobre a Evolugao do Ocultismo,

pode-se let a demonstragao da razao pela qual a Casa VIII e, necessa-

riamenta, a terminagao de tudo o que for analisado por meio do circulo.

(7) Amanha. . . ? do barao de Novaye, obra publicada em 1940.
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dos esse.s detalhes, tanto de tempo quanto de espa§o, foi gra-

yas a .seu sistema cronocosmografico, inscrito em sens versos

ha quatroceiitos anos,

Ora, faz parte do fenomeno da videncia iirna propor9ao

miiito grande da ecjttagao pessoal do profeta — talvez rnenos

durante o fetiomeno propriamente dito, quando o profeta tcin

a \dsao (embora a auto-sugestao tambeni eiitre em jogo!),

mas do maneira acentuada quando o profeta conta ou trans-

creve o que viu.

ConseqiientiMnente, o vidente tern a tendencia - facil-

niente perceptivel — de exagerar a importancia de sua visao,

a aumenta-la e a valoriza-la para produzir uma inipressau niais

Forte. Assim sao os seres humanos; e todo liomcm, em geral

tern propensao a exagerar nao somente os sens sentinientos,

conio tarnliem os sens atos. Principalmente as pessoas semiveis

(pie, por definigao, tern um sistema nervoso altameiite im-

pressiouAvel e, consecjiientemente, maior propensaf) ao exa-

Siero.

E por csta razao que a maioria dos prok-tas e ' catastro-

fjca" — pois pertence a classifica^ao dos videntes. So os cal-

cnladores permanecem frios e nao se deixam levar pelo sen-

timento — porque o sentimento na<j interessa a niatx^natica

e as inedidas dos augulos devein ser exatas.

Podemos nao acreditar iias profecias que aiuuiciam a des-

truigao de Paris pelas chamas - podemos ate rir dc^las. En-

tretanto, o fato de c\uv A'ai'ios pi'ofetas eoincidam n{) geral tin

acontecimento deve ser cousiderado; nisso esta sua impor-

tancia.

Mas nao e possivel que algo semelhaute cbegue a acon-

tecer ? Lembrcnio-jios que em 1871, durante a Comuna, isso

qnase aconteceii. E durante a ultima guerra, quando os aviocs

inimigos 1an9avam bombas inceridiarias que desencadearam

cliamas violcntas em determinados lugares, nao estivemos a

nm passo da total destruigao da cidadt^ ? Era uma cjnestao de

niiinero dc aviocs.

E provavel, portanto, que isto acontega - c como os vi-

dentes o pressentiram suhcomcientemente, nao nos svu-preen-

deuios pots somos orientados pelo raciocfnio comcieute.

144

Mas o tema de Paris, indicado por Fluctuat nee mergi-

titr, rcfere-se a "necessidade" do fato. E e is.so que e espan-

toso. Com efeito, e "necessario" que Marte e o Sol estejam

juntos na Casa V para que as prodii^oes de Paris sejam for-

tes, artisticas e sempre novas — assim como sempre o forarn

na moda, na arte, na literatura etc. Marte e o Sol separados

e colocados de outra forma nesse tema significam a dcstrui-

gao de Paris ! E assim, se Paris e o que e, centro mondial das

artes, da moda e da literatura, e tambem fatal que seja des-

truido por mn grande inceudio !

Pois Marte domina a Casa VIII - a do fiin das cidades

— e, por sua latitude e longitude, por sua posi^ao em rela^ao

ao globo terrestre, nao ha cjutra alternativa !

E a morte condicionada pela propria vida — e a expia-

gao da gloria, o Nemesis

!

Ora, Nostradamus tambeni fez a niesnia predi^-ao; dizei-

o contrario teria sido impo.ssivel; ele poderia ter dissimulado

o acontecimento por algum dos metodos enigmaticos que Ibe

sao familiares e que utiliza sempre cjue aborda um assunto

escabrosD ou simplesmente delicado; mas, nes.se cascj, de que
serviria isso ? A divisa parisiense e bastante clara e encontra-

se a mostra: nao e preciso ser um grande iniciado para le-la

embora, e verdade, ela tenha que ser lida diversas vezes. Alem
disso, o acontecimento situa-se num futuro nniito longiuqu;.):

no seculo 34 ! E o que so aconteeera no ano 3420 de nossa

era nao nos impressiona. Esta tao lojige no futunj quando
Clodion, o Cabeludo no passado ! No inicio da historia da

Franca ja se contava que Paris seria incendiada e cjue nan

se poderia nem imaginar o que seria esse inceridio - hnsv
qual fosse o tamanho da cidade. Como imagiiiar o que sera

Paris, nesse futuro tao longinquo — quando a cidade tera se

tornado, como diz No.stradamus, "incomensuravel" ?

Nostradamus e muito breve em seu relate sobre a destrui-

gao de Paris — que, alias, nao parece estar c{)mpleto. .A. "ci-

dade de Henripolis", segundo expressao usada no Fressagio

34, que faz parte do encadeamento especial de verscjs sobre

o probleina de Paris — assiin chamada porcjue, no iuicio da
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corrente, estamos em 1547 e sob Henrique 11, a "quarenta e

oito grans climatericos" (V. 98} encontra~se assim abordada:

A cidade grande por longo tempo sitiada (IX, 82)

For fogo do ceti a cidade quase toda queimada (II, 81)

De hatalhar nao sera dado sinal (X, 83)

Que quererd levar as inocentes ao fogo (VI, 19)

Instante grande chama- esparsa saltard (VI, 98)

Depots a grande chama apagar nao saherd (IV, 82)

A grande cidade ficard hem deserta

Dos hahitantes um so nao sohrard (III, 84)

Esses versos nao precisam ser mnito explicados: a gran-

de cidade, sitiada por muito tempo, sera quase inteiramente

incendiada {fere adusta) por avioes (o fogo vindo do ceu)

— o inimigo nao atirara {nao dard sinal de hatalha) porque

{quod) querera entregar os civis ao fogo {innocentes signi-

fica OS inofensivos, isto e, os civis ) — num instante' uma gran-

de chama esparsa saltara (saliet), depois nao se sabera (ou

nao sc podera, pois esses dois verbos tem, as vezes, o mesmo

sentido) apaga-lo — a grande cidade ficara deserta e nao so-

brara nenhum de sens habitantes.

A corrente forma no final um "muro" de dois versos, o

que marca uma parada — para que possamos depois retomar

eventualmente a seqiiencia.

Uma manobra suplementar nos indica quem e o inimigo:

grande aglomeragdo se aproxima vinda da Esclavdnia (IV,

82). A Esclavonia seria uma provincia da Hungria atual, pro-

xima a Tcmesvar; trata-se entao de uma grande invasao (aglo-

merayao) proveniente das regioes orientais da Europa.

Segundo as indicagoes dadas por Nostradamus, na Carta

a Henrique 11, para que o pesquisador nao se atrapalhe com

o encadeamento das futuras guerras, a Europa sera vitima,

ainda, de varias tentativas de invasao asiatica. De maneira

que Constantinopla e os Balcas continuam a dar origem a

coniplica9oes: foi ai que, como na opera^ao turca.de 1453,

OS asiaticos estabeleceram-se inicialmente; e e dai que par-

tirao em dire9ao ao oeste europeu. Atraves dos tempos a
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"questao do Oriente" vai passando para outras ma(js, mas per-

inanece a mesma.

A invasao do seculo 34, no decorrer da qnal Paris sera

incendiada, certamente sera uma das mais terriveis — a des-

trui^ao da capita] da Fran 9a leva-nos a refletir. Entretanto,

ela nao sera a ultima.

E preciso lembrar-se — quando analisamos a historia de

periodos muito grandes — que nos todos da Europa ociden-

tal, seja qual for a raga a qual pertengamos, nos originamas

d esses invasores asiaticos. A antropologia revelou uma infi-

nidade de invasoes asiaticas, na Europa, durante a pre-histo-

ria. E a grande maioria dos povos barbaros, para nao dizer

todos, que invadiram Impericj Romano, eram asiaticos — e

nos somos sens descendentes ! Tanto que nas regioes seten-

trionais da Europa, na costa mediterranea, mistnram-se ainda

arabes e persas.

Alem disso, nao se diz que a ra^a branca e uma ra5a

caucasiana ? E que originamo-nos, segundo os resultados de

diversas pesquisas, do planalttj de Pamir ?

Ora, OS invasores, em todas as epocas — apos praticamen-

te arruinarem o pais invadido e exterminado de uma maneira

ou de outra os autoctcmes (na verdade, os invasores proce-

dentes) — apos apossarem-se de sens territorios pel a tor9a

e nao por direito, na maioria dos casos (pois basta inventar

as modalidades legais quando se esta em tempo de guerra e,

mesmo durante a guerra de 1914, confiscaram-se bens dos ale-

maes na Franga e bens dos franceses na Alemanha) — apos

substituirem os vencidos tanto no exercicio do direito de pro-

priedade quanto na direyao do poder politico, os conquista-

dores invasores tornam-se, por sua vez, os proprietarios, pas-

sando a defender energicamente sen solo, que agora e sua

patria !

A invasao do seculo 34 sera igual a todas as outras. Tres

mil anos mais tarde, os descendentes desses invasores se alar-

marao com alguma situa9ao semelhante

!

Mas nao devemos nos perder, por enquanto, na evolu9ao

de uma hist6ria da humanidade que, iniciada com a catas-
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trofe cosmica da idade do quaternario, ou seja, o diluvio de
Moises, terminara sometite com oiitra grande catastrofe cuja

data, segundo o.s geologo.s e astronomos modernos c segundo
Nostradamus, situa-se alem do ano s-ete mi! de nossa era {^).

Atualmente deveiiios apenas iios prt:^oeupar com o pro-

blema relative ao faturo proximo,

A primeira graiide amea^a asiatica contra Paris e indi-

cada por estes dois versos de Nostradamus, que estao em lin-

guagem clara e datados com prccisao - pois coiistituem um
"muro" no desenvolvimeiito da corrente e um ponto de refe-

renda para a concordarscia exata dos diversos circulos dos

tempos astronomicos sobre o nonio.

No ano inil nave cento novenia nove sete meses

Do ceu vird um grande rei de terror (X, 72)

Os meses devem ser contados a partir de mar90 — pois

c ponto de partida e 14 de margo, levando em conta, no caso,

o atraso do calendario Juliano de 1547 — conscqijentemente,

a data do acontecimento deve ser f'ixada etn outuhro de 1999.

fi entao que, com um aviao (do ceu) vira aquele que reger^

(o rex) o terror.

(8) Esta catastrofe cosmiea, chamada de "o proximo diJiivio" pelos

geclogos, devera causar a separagao da Asia da Europa pela depressao

do deserto de Gobi e, assim, modificar totalniente o atual mapa-raundi,

O diluvio precedente — do qual fala Moises — havia criado a bacia do

Mediterraneo e produziu a atual configuraijao da Europa.

Essas cata.strofe.s nao sao anomalias. Resultaru da acjao das foryas

atrativas do Sol .sobre a mas.sa solida da Terra, chamada litosfera. Essa

massa e, na verdade, teti^aedrica; as arestas que afloram san os conti-

nentes e os intervalos sao preeiithidos pelo.s oceanos. Ora, a agua,

elemento fluido, submete-se facilm^te as for(;a.s solares, produzindo as

mares, Enquauto isso, a massa solida resiste; e so cede quando, devido

a uma pre.ssao exce.ssiva, e obrigada a se dividir — assim como um
Ho de ferro, entortado muitas vezes, acaba se quebrando, Entao, essa

mas.sa solida deve percorrer de uma so vez o caminho que deveria ter

percorrido pouco a pouco, se fos.se mais fluida, a fim de colocar-se

con\Tnieiitemente em relacao ao Sol, A quebra e, portanto, extrema-

meiite violeiita ~ e uma eatastrofe ccsmica: e como se fosse o fim do
mundOf pois parece que tudo vai termiuar.

Eis ai, grosso modo, de que maneira esse fendmeno deve ser eom-
preendido.

Um outro "muro" na corrente especial dos versos sobre

Paris determina:

For linguas estranhas serdo esticadas tendas,

Rios, dardos, renas, terra e mar tremerdo (I, 20)

Trata-se, portanto, da invasao de um exercito que fala

uma "lingua estranha" {e nao estrangeira, pois todas as inva-

soes sempre sao causadas por povos que nao falam nossa lin-

gua), A agita9ao e o terror (tremehunt) atingirao tanto o

mar quanto a terra e os rios, e serao iisadas flechas {dardo

escreve~se telum em latim, palavra gcnerica que significa

qualquer arma) e renas. Essa gente de lingua estranha pos-

sui renas: sao evidentemente Siberian o.s — pois os laponios da

Europa nao sao suficientes para formar um exercito para tuna

invasao aterradora.

Mas, por outro lado, o chefe desta invasao deve chegar

pelo ceu, isto e, de aviao, o que pressupoe um equipamento

moderno do exercito invasor. Os condutores da renas seriam

entao apenas a multidao subseqiiente que vem armar suas

tendas na Franca,

£ "perigo amarelo". Ao ver a China as voltas com di-

versos problemas e, sobretudo, o da xenofobia, nao nos parece

estranho que um conflito entre as na9oes europeias e esse

imenso povo possa — principalmente no futuro — desencadear

uma enorme invasao.

Ne.sse caso, qual s'eria o papel da Franca ? Um simples

"catao da Europa", como disse muito hem o sr. Edouard Her-

riot no dia em que, como presidente do Conselho, ministro

dos Ncgocios Estrangeiros e falandcj na tribuna, fez alusao

exatamente ao perigo amarelo. Estavainos entao em 1924,

longc, portanto, dos atuais acontecirnentos na China; entre-

tanto, mesmo que nao concordemos com sua maneira de go-

vernar, o sr. Edouard Herriot e um erudito, instruido sobre

OS mais diversos assuntos e merece ser escutado quando faz

considera^oes gerais.

A Asia — Oriente da Europa ~- continua a ser, em vir-

tude do movimento tendente para o oeste, uma amca^a cons-
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tante; o episodic de Atila pode repetir-se de um momento
para outro. E aspredigoes cronocosmograficas afirmam que

isso acontecera.

*

Mas daqui ate la Paris tera tempo de se desenvolver mais

ainda e colocar-se ao lado de circunstancias propicias.

Paris foi fundada ha muito tempo. Os romanos, apos a

conquista da . Galia por Cesar, deram ao burgo dos Parisii,

ate entao restrito a ilha chamada de la Cite, uma extensao

muito grande — a julgar pelas ruinas. Foi na propria Lutecia,

no palacio imperial das Termas — isto e, onde hoje e o mu-

seu de Cluny, no boulevard Saint-Michel (construido prova-

velmente a mando de Constance Chlore no ano 300) — que

Juliano foi proclamado imperador por seus soldados em 360.

Nesta epoca, a cidade ]i contava com um comercio conside-

ravel, feito atraves do Sena(^); a corporagao dos nautae, ou

marinheiros, era entao muito importante e podia gabar-se de

ter mais de tres seculos de existencia, pois pelas inscrigoes

descobertas em escavagoes no solo da igreja de Notre Dame
sabemos que ela surgiu no tempo de Tiberio, quase no inicio

da era crista i

La Cite e, portanto, a celula-mae de Paris; foi de seu cir-

culo restrito que sairam todas as outras celulas que cobrem

a planta atual da cidade, como vemos na figura 14. Consi-

derado no seu conjunto, o processus de crescimento da aglo-

meragao parisiense tem um carater biologico.

O embriao desenvolveu-se segundo um determinismo

analogo em todos os pontos ao que se constata entre os seres

vivos. Nesse ser ooletivo constituido pela cidade, as forgas

inerentes a ele agem com a mesma regular!dade com que

agem em qualquer outro ser — produto da misteriosa uniao

da celula masculina com a celula feminina 1 E os homens,

partes integrantes do ser coletivo, foram os agentes inconcien-

(9) £ interessante notarmos -aqui que Paris sempre fez muito co-

mercio pela agua. As estatisticas por tonelagem das mercadorias trans-

portadas conferem-llie o titulo de primeiro porto da Franga. Basta con-

sultarmos os documentos da alfandega.
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tes dessas forgas — construindo a cidade de acordo com seus
interesses, suas comodidades ou seus sentimentos, exercendo
verdadeiramente sua livre vontade, seguindo sem saber o im-
pulse das forgas construtoras,

Essas forgas cosmicas — as mesmas que dao vida a cada
celula de cada homem — fazem o sangue circular nas veias

de acordo com o movimento da Terra, para que o sangue
acione os cerebros e, de reflexes em reflexes, produza entre

OS babitantes de determinado ponto do globo o jogo conju-

gado dos sentimentos e dos interesses, criando finalmente, do
pequeno burgo do inicio, a grande capital de hoje,

Esta celula-mae e bem pequena — e, se observarmos
atentamente a planta de Paris, veremos que ela nao se en-

contra nem sobre o eixo ! O ovulo fecundado ainda nao estava

em seu lugar, ainda nao se encontrava sobre sua linha de
evoluyao. O simbolo do navio, projetado tendo Notre Dame
oomo centre (fig. 17), nao chega a cobrir inteiramente a ilha

HGrrEL,oiVii.i.t

•
Fig. 17
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de La Cite; abrange apenas uma pequena parte da ilha Saint-

Louis; mas o circulo sobre o qual esta tragado pemiite que

ele se estenda sobre a margem esquerda em dire9ao a mon-

tanha de Sainte-Genevieve: foi sobre a area desse setor que

Constance Chlore, Juliano, Valentiniano e Graciano, impera-

dores romanos, desenvolveram Lutecia.

Mas o diametro dessa figura e perpendicular ao eixo e

o ponto onde esta o Hotel de Ville encontra-se em sua extre-

midade setentrional, sobre a tangente desse eixo. Observcm

que a celula inicial, ao aumentar de tamanho, e obrigada a

transportar seu centro para la. Desde entao, ela passa a se

situar sobre o eixo: e a gestagao. O ser coletivo em agao. Da

fortaleza do Louvre a da Bastilha, do temple a collna de Sain-

te-Genevieve, sua vida municipal se alarga e a historia do

Paris se realiza.

O simbolo, conseqiiencia do alargamento do circulo,

cresce em proporgao. Desse momento em diante, a cidade,

devido ao seu crescimento, tera uma importancia politica

cada vez maior. E logo que os Hmites desse circulo forem

ultrapassados (fig. 18), que a fortaleza do velho Louvre for

substituida pelo palacio dos ultimos Valois, que o cemiterio

de Saint-German-rAuxerrois, depois de tor sido comprado por

Carlos IX, tomar-se uma pra9a pubHca(^^), que Luis XIII

mandar construir uma colunata como fachada para esse lugar,

e que o povo tiver tomado a Bastilha, Paris crescera

aiuda mais, tanto intelectual quanto comercialmente. Suas

ideias democratieas - originarias das ideias de seus primei-

ros habitantes que ja se chamavam pare.^ ou parisH, o que

(10) Este cemiterio, segundo os arquivos da cidade de Paris, per-

tencia ao senhor Allard, conhecido como o "coveiro de Saint-Germain-l'

Auxerrois". Depois de vender seu terreno ao rci Carios IX, comprou

umas terras e passou a ser "senhor de Vignolles-en-Brie". Seu filho com-

prou o titulo de conselheiro do Parlamento e logo depois> sua descen-

dencia estava na magistratura. A linhagem dos Allard, "burgueses de

Paris", sempre esteve muito bem; hoje deve estar extinta, pelo menos

no que diz respeito a filiagao masculina — iim dos ultimos Allard

deixou apenas dois filhos no tempo de Luis Filipe e seu filho mais

velho foi expatriado para a America, sem que ninguem mais soubesse

dele.
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signifioa iguais - espalhar-se-ao pelo mundo; e da Revolugao
Francesa de 1789 nascerao outras revolu96es em outros pai-
ses, abalando diversos reinados durante o seculo 19 ~ gramas
a Napoleao, aos honiens de 1848, gra9as, enfim, aos "peludos"
de 1918 e ao Tratado de Versailles - derrubando, como a eas-
telos de cartas, uma infinidade de reis.

Fk. 18

Ora, sobre esta perpendicular ao eixo levantada ben;i no
centro da celula inicial - na ilha de La Cite - ergue-se uma
catedral solida e elegante, euriosamente esculpida, trabalha-
da, coiuplicada: uni conjunto harmonioso por suas propnr9oes;
e bastante misteriosa por suas linhas arquiteturais - Notre
Dame de Pan's.
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Ela foi terminada mais ou naenos no fim do seculo 12,

quando Filipe Augusto dava novo impulso ao desenvolvi-

inento da capital; e, para melhor defender as novas riquezas,

cercou-a com uma muralha mais extensa que as precedentes.

Essa fortaleza, que chega a ter oito pes de espessura, era

flanqueada de quinhentas torres, tinha treze portas e era prn-

tegida por um fosso. "Ela comegava na margem direita do
Sena, um pouco acima do local atual da ponte das Artes. A
porta Saint-Honore encontrava-se na rua do mesmo nome, na

altura do templo do Oi-atorio. Na parte norte, a muralha ia

ate a porta Saint-Denis e terminava no cais dos Celestinos,

na altura do Liceu Carlos Magno; ao sul, come9ava na Tour-

nelle, subia pelas ruas dos fossos Sao Bernardo e Sao Vitor

e terminava, seguindo a encruzilhada Buci, na torrc de Nesle,

situada onde hoje e o Instituto" (^^).

A cidade possuia mercados e s\ias ruas eram pavimen-

tadas. Sua universidade era chamada de "Estudo de Paris"

e o poder real a dotava de todos os tipos de privilegios para

que sua liberdade de pensamento foss« assegurada.

Paris era ainda pequena nessa epoca — mas seu cerebro

ja se desenvolvia gragas a seu trabalho intelectual.

A fachada de Notre Dame foi, entao, construida.

Observem-na — mesmo que nao sejam artistas ou arqui-

tetos — e ficarao impressionados. A seguranga com que foi

desenhada produz sobre a retina, e a retina sobre o cerebro,

e o cerebro sobre o corpo inteiro, uma sensagao de calma e

de bem-estar. Entretanto, nossos olhos se divertem ao per-

correr a multiplicidade de detalhes da construgao, tao curio-

sos e de tal maneira entrelagados, que nxmca chegamos a nos

cansar. Esta fachada e como uma bela musica que ouvimos

sempre com prazer e que parece estar sempre se rcnovando.

Isto e arte — e da melhor. Notem que todas as catedrais

do mesmo estilo nos dao essa impressao: todas parecem mag-

nificas, mesmo quando nao estao inteiramente acabadas.

Por que ? Porque arte e harmonia e nao existe harmonia

sem proporgao, nem proporgao sem ritmo. Seja na musica, na

(11) Victor Duruy: Historia da Fmnga.

1S4

pintura ou na arquitetui-a, sempre que nossos sentidos audi^
tivos ou visuais percebem um ritmo de acordo com nosso ce-
rebro, sentiremos uma sensagao agradavel e diremos: e belo
- talvez sem saber por que, mas o que importa ! em materia
de gosto nao se deve e, dificilmente, conseguiremos raciocinar.

Vlas o que pode ser melhor analisado e a sensagao au-
ditiva: toda "concordancia" produzida simultaneamente por
nm ou majs^ sons, separados polo que chamamos de "interva-
los musicals", causa ou uma sensagao agradavel ou imia sen-
sa^ao desagradavel; e ha tempos se sabe o que e uma con-
sonancia e o que e uma dissonaucia. No fundo, sao relates
existentes eutre as vibra^oes: percebemos a rela^ao entre dois
sons assim como entre duas grandezas geometricas quaisquer.
Quando a rela9ao esta de acordo - o mesmo de homologo, em
geomctria - com as relagoes segundo as quais nosso cerebro
e nosso ser inteiro estao constituidos, ha consonancia; ao passo
que, se isto uao ocorre, ha dissonaucia.

Essa e a explicagao. E as coisas se passam dessa forma
porque nosso cerebro c nosso ser sao "euclidianos". Nao po~
demos mudar isso: somos cidadaos do esferoide chamado
Terra e este faz parte do sistema solar. Se vivessemos noutro
Kigar, talvez fosse diferente, mas nao e. Nosso cerebro tern
capacidades maravilhosas e imimeras possibilidades, mas nem
sempre as realizamos plenamente. Isto e, nem sempre somos
objetivos. Para que as outras pessoas nos compreendam ou
nos apreciem e preciso que sua audigao e sua visao estejam
de acox-do com a norma geometrica segundo a qual todo ser
humauo esta constituido. A obra de arte, da mesma forma,
deve ser objetiva - senao sera apenas um sonho, e o sonhn
e subjetivo.

No caso da musica, esse processo de objetividade e facil-

mente admitido: a musica, por definigao, nao pode perma-
necer muda; e, para que seja ouvida, e preciso que seja toca-
da. A musica tambem foi estudada pelos fisicos e aualisada
como^fenomeno acustico. E, assim, ela tern um fundamento
geometrico e matematico - uma base segura: o taleuto do
compositor e a maestria do executante encarregam-se dcj res-
to, e a fantasia nao pode afastar-se do "gabarito da compo-
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sigao", senao caira imediatamente na disson^ncia insuporta-

vel para os nervos.

Mas na pintura e na arquitetura, as coisas sao diferentes.

Podemos fazer da pintUra algo essencialmente subjetivo, nao

mostrando-a para ninguem, Podemos construir uma casa iso-

lada, afastada e escondida para nosso iiso pessoal: nao e in-

dispensavel que uma constm93.0 seja puramente objetiva. Po-

der-se-ia argumeiitar que alguem poderia tocar sozinho "A

Sinfonia do Azul Nas Artes", imaginada por Murger, em pie-

no Saara. Poder-se-ia dizer tambem que muitas pegas musi-
cals foram escritas para que fossem tocadas por uma so pes-
soa — assim como ja se fez muita pintura para prazer pes-

soal — e assim como, oada vez mais, utiliza-se a arquitetura

para proprio conforto.

Entretanto, nem esta pintura e nem esta arquitetura po-
dem ser chamadas de obras de arte: uma obra de arte deve
ser mostrada, exposta para que todos a vejam — faz parte do
dominio publico.

Fig. 20
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Ora, e curioso constatarmos que a pintura nao possui
nenhum "gabarito de constni9ao", oomo existe na musica. fi

ainda mais curioso notarmos que o ritmo geometrioo das li-

nhas e desconhecido dos arquitetos, pois estes nao podem
fazer nada sem regua, compasso e transferidor.

Entretanto, as cores sao apenas vibra9oes recebidas pela
retina e devem possuir suas rela^oes. E o desenho, seja ele

pictorico ou arquitetonico, nao deve tambem possuir suas pro-

porgoes, suas relagoes com as grandezas geometricas — e, con-
seqiientemente, uma estiutura numerica de vibragoes visuais

muito semelhante ao que chamamos de "intervalo" em mu-
sica ?

Se o pintor e o arquiteto tivessem a sua disposigao os

mesmos "gabaritos de construgao", teriam feito as Bodas de
Canaa e Notre Dame. Qnanto a estatuaria, se a biologia pos-

Suisse a "arquitetura dos seres vivos" e nao tivesse que se

fiar na anatomia, o escultor terla feito a Vitoria de Samotra-
cia — a qual, embora decapitada, grita a plenos pulmoes o

entusiasmo triunfal.

Leonardo da Vinci, em suas obras, diz que qualquer pes-

soa pode desenhar exatamente — trata-se de saber ver bem,
a partir da educagao dos olhos. Da mesma forma podemos
pintar se tivermos um pouco de educapao visual para perce-

ber claramente as cores e seus "valores". Construir e bem
mais facil — contanto que os materials conservem a perpen-

dicular, predio nao desmoronard.

Mas isto e apenas a ortografia e nao a gramatica. A arte

e outra coisa. Se a arte se limitasse a isso, uma excelente fo-.

tografia a cores seria uma obra de arte — e sabemos muito
bem que nao e o caso.

Pois a fotografia e apenas exata — ela nao saberia mos-
trar tudo o que a alma humana evoca orientada por suas per-

cepgoes cerebrais. Em todo espetaculo da natureza — tanto

numa paisagem como numa mulher — ha algo que mexe com
nossos sentimentos pessoais e faz com que os amemos. E seu
encanto, o resultado dessa harmonia vibratoria percebida pelo

cerebro — e a conseqiiencia da constituigao euclidiana de
nossas celulas. E isto s6 o genio do artista — que e um hu-

<?'•

i

mano constituido como nos — e capaz de compreender e al-

cangar.

Para consegui-Io, dizem os pintores, e precise que se te-

nha certeza de poder produzir o efeito desejado. Ora, nem
sempre e possivel de se ter certeza, pois geralraente o traba-
Iho segue a inspiragao ao acaso, aparentemente sem nenhuma
orientagao.

Quanto ao arquiteto, sente-se hoje desanimado — e se,

apesar de tudo, insistir em inovar, chega a ser desanimador.
A ultima Exposigao de Artes Decorativas foi a mais descon-
certante manifestagao dessa incapacidade de se encontrar no-
vamente o belo - e, entretanto, quanto talento foi desper-
digado !

Estamos no limiar de um novo seculo — Nostradamus
nos mostra isso, como veremos mais adiante — e os artistas,

pessoas sensiveis, sabem disso. E um seculo "novo" requer um
novo estilo e uma nova arte — pois o estilo simboliza as epo-
cas e OS tempos e n6s nao temos nenhum. E os tempos amor-
fos que estamos atravessando ha quase um seculo so podem
ser tempos de preparagao.

Procura-se e nao se encontra nada. O arquiteto nao ousa
abandonar a perpendicular: parece que tern mcdo de que
tudo desmorone. A Expos]gao de Artes Decorativas represen-

tou o triunfo do angulo reto. E o angulo reto pode apenas
produzir, poligonalmente, um quadrado no circulo e um cubo
na esfera. Ora, nao ha possibilidade de se transformar o qua-
drado em estrela, pois a cruz formada por dois diametros per-

pendiculares nao e um poligono. E so existe ritmo quando
um poligono pode ser transformado em estrela: e preciso, por-
tanto, trabalhar-se com 3 ou com 5, para, com a multipHcagao
por 4, obter todas as especies de poligonos estrelados, onde
OS ritmos sao descobertos com ajuda das proporgoes geome-
tricas. E so lembrarmo-nos do papel desempenhado pela

quinta na musica.

Na arquitetura, o Angulo reto e apenas uma base ~ e

iiao um estilo. Ele sustenta a construgao; mas, se for o linico

elemento utilizado, nao produz a impressao de harmonia. Para
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que este efeito exista, e precise que outros angulos obliquos

sejam tragados proporcionalmente ao angulo reto,

Assim e a fachada de Notre Dame, fi facil perceber-se

isso se observarmos a figura 19, que nos mostra seu gabarito

de constru9ao. £ a equilateral tra^ada no circulo que fornece

elemento primordial das proporgoes; e a catedral inteira

esta construida sobre esses dados nos seus minimos detalhes.

Seria impossivel cometer-se um erro: o efeito produzido e ga-

rantido (figura 20).

Eis o segredo dos Cotnpanheiros Magons do Dever — que

eles chamavam de "trago" — o segredo desses admiraveis ano-

nimos que levantaram sobre a perpendicular ao eixo da ci-

dade, bem no centro de sua celula-mae inicial, na Cite, esse

magnifico monumento dedicado a Virgem — mae do Deus

dos cristaos — e, igualmente, signo zodiacal situado no as-

cendente do lugar, "a imica Virgem", como diz Nostradamus,

cujo nome e exatamente o mesmo da catedral.

Quern orientou esses companheiros magons, quern Ihes

indicou a equilateral e suas aplicagoes, quem Ihes disse que

era precise projetar sobre a fachada, sem que isso fosse per-

cebido, mas visivel o suficiente para que os iniciados o en-

contrassem, o navio simbolico das armas de Paris ?

Quem determinou que, com a construgao de Notre Dame,

se solidificariam em pedra os elementos astronomicos e as de-

terminagoes profeticas dessas armas e da divisa que as acorn-

panba ?

Nunca o saberemos — porque nao devemos sabe-lo. E
pela simples razao que, se esse nome tivesse que ser revela-

do, nao se teria pedido previamente aos companheiros que

prestassem o juramento de nada revelar ( ^^ )

.

(12) O juramento de mestria era o seguinte, no seculo 12: Artis

dignatem pro vinli exornaturum — ergo arcana non revalaturum; o que

significa: embelezarei com todas as minhas forgas humanas a dignidade

da arte e, conseqiientemente, nao revelarei seus segredos, Acreseento

que a revista O Veu de his publicou, em noveiiibro de 1926 e em
fevereiro de 1927, dois numeros especiais sobre essa companhia, que

sao do mais alto intercsse. O juramento acima foi extraido dai.

Diversas cartas muito curiosas e varios artigos esclarecidos tendem

a demonstrar que a Companhia ainda t?xiste. Sens ritos e associacoes
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Ha muitos segredos na obra de Nostradamus — "mesmo
do ano de 1585", como podemos !er na Carta a Henrique II:

nao e estranho ve-]o mencionar esta data, exatamente a mes-

ma em que aparecem pela primeira vez nos anais mimicipais

as palavras: Fluctuat nee mergitur?

Qua! a relagao que ha entre ele, sens sucessores e seme-

Ihantes ?

Que relagao havia entre ele e os companheiros ? Ha niui-

ta afinidade entre suas construgoes geometricas e a "arte do

trago": seu sistcma nos mostra isso claramente. E seu siste-

ma e originario do Egito e de Jerusalem. Assim como os com-

panheiros sempre disseram que suas tradigoes remontavam
a epoca dos construtores do Tempi o de Salomao.

Como se cxplica que Nostradamus, que era judeu, numa
epoca de perseguigao, tenha sido sempre respeitado e, mais

do que isso, venerado ? Por que o papa ordeiiou que ele fosse

entcrrado em terra crista ?

Poderiamos tambem nos pcrguntar por que a Igreja ca-

tolica ainda canta os Salnios do rei Davi v po]- que lhc> sao

sagrados os escritos de Moises,

A fachada de Notre Dame nos propoe esses enigmas para

que reflitamos sobre eles. Entretanto, suas gargnlas malicio-

sas e careteiras, com os cotovelos sobre os joelhos c a cabeya

diaholica entre as niaos, olham do alto das sacadas a mnlti-

ainda subsistem em muitos lugares. Mas o eostinvu- dc viajar pela

Frant^-a desaparece pouco a pouco, enquanto a verdadeira mestria pareee

ter desaparecido completamente, A Revi>lu(.'ao nao ehegou a dispersar

OS mestres eompletaniente, mas o Primeiro Imperio devc> te-los dizimado

com suas guerras. De maneira que nao se sente umis, na arte da cous-

truyao uu do movel, a influencia dessa eiencia do "trayo" que cria os

estilos. Desde entao, nunca mais tivemos esttlo arquitetural neni mo-

biliiirioi e um fato comprovado. A tradicao se perdeu i' nao existem

mais mestres-magons, uem mestres-marceneiros, ou alguem des.se gaba-

rito. Tambem nao existem mais mestres-ehapeleiros e nao e assim lao

simples inventar a forma de um ehapeu. Todas as que imaginamos sao

deselegantes on desproporeionais: o "gabarito de constru<i'ao" foi per-

dido e so com muita dificuldade e apos diversas tentativas c t[ne se

podera encontrar a forma definitiva do ehapeu que earacterizara a luna

epoea

.
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dao de profanos que, sem saber o que pensar, prefere nao

ver nem entender nada.

O mist^rio esta bem guardado.

E, ao redor dessa catedral, tendo como centro o Hotel

de Ville, Paris cresceu pouco a pouco atraves dos tempos,

Suas muralhas protetoras desapareceram sucessivamente para

dar lugar a outras novas, alargando a area do circulo. Muito

recentemente, apos a ultima guerra, as muralhas comegadas

pelo ministerio Thiers, em 1841, sob o govemo do Luis Fi-

Hpe e que ate entao haviam sido respeitadas pela Terceira

Republica, acabam de ser demolidas. Paiis podera, agora,

sair para fora dessas fortalezas, alem desse cinturao de ave-

nidas exteriores que a sufocava. Os suburbios mais pr6ximos

ja estao inteiramente ligados a capital e nao se percebe mais

diferen^a entre Neuilly, Levalois e os bairros mais centrais.

Certamente, quando o terreno das muralhas for recuperado

e nivelado, aparecerao novos imoveis sobre ele e as diferen-

§as desaparecerao por complete : a administra^ao encarregar-

se-a, obrigatoriamente, de suprimi-las.

A Paris do seculo 20, continuando sua evoluQao segundo

o eixo (fig. 21), estendera seu circulo ate o monumento da

defesa. A linha ja esta tra^ada: o prolongamento da avenida

dos Campos Eliseos pelas avenidas da Grande Armada e do

Neuilly. Com a diminuigao das distancias devido ao cresci-

mento da rapidez de deslocamento, o bosque de Boulogne

sera apenas um jardim da capital ! Pois, com a alteragao da

nogao de distancia, as superficies parecem menores — pois o

cerebro percebe de maneira diferente a relaQao entre o espa^o

percorrido e o tempo gasto para percorre-lo — e sera preciso

determinar novas e vastas areas verdes que passem a ser par-

ques de recreagao. Os bosques de Saint-Cloud, de Ville-d'

Avray e de Meudon devem ser entao recuperados para que

os parisienses possam contar com um amplo reservatorio de

ozonio para regenerarem as celulas cansadas pelo trabalho

da cidade.
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Tudo se apronta para um futuro proximo. A magistratu-

ra municipal deve come^ar a trabalhar e a ciencia do urba-

nismo — que e uma ciencia, embora recente — prepara-se para

fazer da Paris de amanha uma cidade maravilhosa por seu

aspecto e surpreendente por suas disposigoes praticas( ""-''). A
habilidade, a atividade, a inteligencia de sua notavel popula^ao

— que sabe eucontrar sempre a melhor solugao, tanto ua moda
quanto em suas manifestagoes espontaneas, sempre que a dei-

xam agir livremente, sem reprimi-la estupidamente — e o es-

pirito parisiense de adaptagao e de perfeigao encarregar-se-ao

de dardhe um cunho de arte e de beleza.

A figura 21 nos mostra a primeira zona de extensao da

area do circulo de Paris: a nova circunferencia, estendendo-

se para alem da pra§a fitoile, atinge o que chamamos de

Rond-Point da Defense, Este ponto desempenhard o mesmo
papel que o Rond-Ponit da Etoile desempenhou no fim do

Segundo Imperio (quando a avenida da Gi'ande Armada ain-

da nao existia). Essa zona constitui quase o dobro de Paris

atual: e o primeiro salto para fora dos antigos muros, o pri-

meiro a9ambarcamento dos suburbios mais proximos pela ca-

pital, o que certamente sera comum nos seculos futuros. E
natural que essa extensao sera bem maior na parte oeste, ao

redor de Neuilly e Courbevoie.

Evidentemente, Paris nao se limitara a isso. Os que ja

pensaram numa "Paris maior", que estudaram o caso e que,

preocupando-se com o principal elemento necessario a toda

cidade — a agua — pensaram ate em desviar as dguas do lago

(13) E so visitamios as novas cidades do Marrocos paia perce-

bermoK a importancia da ciencia do urbanismo. O Marrocos tern sido

campo de experiencias de muitas ideias novas, principalmente para

a urbanismo. As cidades enropeias que ai estao sendo constnudas foram

tragadas longe das aldeias indigenas — deixando que estas coiiservassem

sua aparencia pitoresca e permitindo, sem que se deniolissem as constru-

goes antigas, a construQao de cidades novas construidas segundo os

mais modernos principios e metodos. Ora, o udjanismo, aplicado com
gosto e espirito pratico, conseguiu construir cidades de estilo arabe

europeizado, cuiiosaniente artisticas, pelo proprio tragado das ruas, largas

e ad:)orizadas, Seu estilo neomarroquino nao destoa do das outras cons-

tiuyoes mais antigas — ao contrario — , e suas disposigoes praticas ultra-

passam tudo o que se conhece normalmente na Europa.
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de Genebra para o Sena (do qual a Franga pode dispor, pois

situa-se em regiao fronteiriga ) , estes que, como engenheiros,

compreendem as necessidades do futuro, estimam que chega-

ra o dia em que a cidade crescera ate Versalhes e Saint-

Germain.

Nao ha por que se surpreender: a estrada que liga Paris

a Saint-Germain — a qua! segue aproximadairiente o eixo -

ja csta quase inteiramente margeada de constru96es. As

grandes capitais tendem. a tornarem-se monstruosas e se, nos

liltimos trinta anos, Londres chegou a propor^oes tais que sua

aglomeragao abrange quase um quarto da populagao da Gra-

Bretanha, enquanto Paris ainda nao se desenvolveu tanto, foi

gramas, principalmente, a eficiencia da administracao inglesa

e, tambem, a multiplica^ao dos moios de transporte extra-

urbanos. Se fosse tao rapido e comodo dirigir-se do centre

de Paris as diversas partes de Versalhes, poderiamos tanto

morar em Versalhes como em qualquer outi"o lugar' afastado,

como hoje moramos no Campo de Marte — embora o Campo
de Marte, mesmo depois da demoli9ao da Exposigao de 1889,

fosse tao deserto, que alguns jornalistas brincalhoes chegaram

a organizar la uma caga as lebres !

Nao nos esquegamos tambem de que a aviagao desen-

volveu-se muito. Que acontecera quando o numero de aviSes

sobrevoando Paris for tao grande quanto o atual numero de

automoveis nas ruas ? fi dificil imaginar — assim como nao

imaginavamos, ha 25 anos, que o numero de automoveis cres-

ceria tanto, a ponto de congestionar as grandes avenidas.

Dizia-se do automovel o que se diz hoje do aviao — que esse

meio de transporte, bom para ser utilizado nas estradas,

nunca seria utilizado dentro das cidades. E as sociedades

de carruagem puxadas por cavalos discutiam a tragao me-

c^nica, assim como o fizera a companhia de estradas de ferro

P.L.M. ! Agora so existem locomotivas a vapor on cletricas

e andamOS de taxis pela cidade.

Governar — ja se diz ha tempos — c prever, pensar no

futuro — e, diria MoHere, saber "dan gar", saber considerar

as diregoes segundo as quais a humanidade avanga no cspago

e progride. Governar bem e conduzir o navio simbolico de

Paris de tal maneira que ele nunca se choque com nada e

nunca haja nele desordem ou incoerencia.

Fig. 21
^ ^
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Mas como e, de fato, que se governa, e de que "mdquina

de governar" dispoem estes que, pelo jogo da atual Cons-

tituigao, sao chamados a dirigir ?

O govern e constituido pela Presidencia da Republica

e por diversos ministerios — com o poder Legislativo devi-

damente separado do Executive . Ha ainda umas trinta ins-

tituigSes que acabaram por se firmar, sem que tenliam sido

positivameiite consideradas. Essas leis nao previam, com

efeito, a fungao da Presidencia do Conselho: esta, pouco a

pouco, afirmou-se de tal forma, que se tornou um orgao admi-

nistrativo preponderante da Republica parlamentar. Mudar o

presidente do Conselho e, boje, em ultima analise, mudar de

govenio; nao abandonamos a forma republicana, mas sabemos

que a forma de governar de Poincare e diferente da de Har-

riot ~ vimos isso muito bem quando aquele o sucedeu em 1924.

Tamos, portanto, tres coisas diferentes; a Presidencia da

Republica, por um lado; a Presidencia do Conselho, por outro,

com OS diversos orgaos administrativos que compoem o go-

verno dos ministros; e ainda as duas C^maras, a dos Deputados

e a dos Senadores.

Ora, observemos a figura 22, que representa, na verdade,

a "maquina de governar" e que nos mostra o lugar exato

ocupado pelos "orgaos" dessa maquina sobre a planta de Paris.

Perceberemos, inicialmente, que cinco ministerios — Tra-

balhos Publicos, Instrugao Piiblica, Comercio, Agriculture e

Coldnias — apesar de se situarcm em ruas diferentes, estao

sobre a mesma circunferencia. Em seguida, observaremos que

tres outros ministerios, embora afastados uns dos outros,

situam-se sobre uma mesma circunferencia tambem — o das

Finangas, o da Guerra e o do Trabalho — e que esta, assim

como a precedente, tem como centro o meio da reta que una

o Senado a Camara dos Deputados.

Ora, a metade dessa reta — raio da circunferencia e igual

ao raio Palais-Bourbon-Rond-Point dos Campos Eliseos,

Nao se torna compreensivel o que Nostradamus queria

dizer com "nos Campos Eliseos fazer ronda" ? Nao era so-

mente para que, a parti r disso, se tracasse toda a planta da
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cidade de Paris, mas tambem para que se descobrisse e ana-

lisasse as disposigoes topograficas da maquina governamental

da Terceira Republica.

\»

Fig. 22
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Sobre essa circunferencia cujo centro e o Rond-Point dos

Campos Eliseos, situam-se entao a Camara dos Deputados e,

bem perto, o Ministerio dos Negocios Estraiigeiros; o proprio

palacio dos Campos Eliseos, onde mora o presidente da Re-
piiblica, e seu vizinho imediato, o Ministerio do Interior,

situam-se sobre uma circunferencia menor, cujo centro e o

mesmo,

Compreendemos entao como funciona esse " dispositive" : o

Executivo (a Presidencia da Repiiblica) esta ligado ao Exe-

cutante (o Ministerio do Interior) (^^) — a Vigildncia dos

interesses pecuniarios (Finan^as), da seguran9a do territ6rio

(Guerra) e dos meios de produ^ao (Trabalho) participam do
mesmo movimento circular (^''') — a Manutengao dos meios de

circulagao (Trabalhos Publicos), das necessidades intelectuais

{Instrugao Publica), das trocas de mercadorias( Comercio),

das forgas produtivas do solo ( Agricultura ) e da complemen-

tagao fornecida a essas ultimas pelos territories adventicios(-^^)

(Colonias) interagem numa mesma circunferencia. E o mo-

vimento da Vigilancia e da Manutengao e produzido por uma

(14) A ideia geral e de tal maneira admitida pelo intelecto — alias,

sem que ele o perceba — que quando foi preciso confeccionar um uni-

forme para o presidente da Republica, de acordo com o desejo de Felix-

Faure, pensou-se numa roupa bordada da maneira prefeitoral, mas com
fios de ouro; e procedeu-se a execu^ao desse traje que, segundo as

indica§6es dadas ao alfaiate, era o de um superprefeito: o presidente

promulgava as leis que seriam executadas por cada prefeito. A morte

prematura do presidente impediii que esse traje fosse adotado oficial-

mente.

(15) Note-se que essas ties administra^oes tem o carater de vigilan-

cia geral do pais: todos os cidadaos t^m sua ficlia nas Finangas, na

Guerra, e a estatistica geral da Franc^a depende do Ministerio do Tra-

balho — que inclui, logicamente, a Higiene e a Previdencia Social.

(16) A palavra "adventicio" foi tomada, aqui, no sentido que tem
em direito romano. Nota-se, alem disso, o quanto a ideia de comuni-

eagao domina essas cinco administragoes: chega a saltar aos olbos no
que concerne ao Ministerio dos Trabalhos Publicos (estradas e ferro-

vias) e mesmo ao do Comercio; mas a Instrugao Publica nao tem por

finalidade a comunicagao das inteligencias ? E o Ministerio da Agricul-

tura nao relaciona o homem ao solo da Terra ? E a administragao

colonial de Paris nao cuida da ligacao da metr6pole com suas diversas

colonias ?
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oscilagao pendular cujo centro se encontra entre a Camara e

Senado — sedes do desenvoivimento legislativo.

Notar-se-a, curiosamente, que a Justiga permanece afastada,

como se, baseada em ideias superiores e alheia as flutuagoes po-

liticas, ela so devesse ser influenciada pelo Direito: o que se

justifica, alias, pelos proprios principios da Constituigao.

Notar-se-a, tambem, que os Negocios Estrangeiros estao

ligieramente de lado — pois nao tem, na verdade, nenhuma
apao direta sobre o pais, e constituem, na verdade, uma especie

de Secretaria de Estado das relagoes do governo Frances com
OS diversos governos estrangeiros.

Enfim, podemos constatar que a Marinha, sobretudo a

Marinha mercante, esta afastada dos movimentos circulares que

impulsionam a Vigilancia e a Manutengao. Entretanto, temos

3 mil quilometros de oostas a serem defendidas e exploradas.

Mas a Marinha de combate foi sempre uma "parente pobre"

durante as guerras ~ Claude Farrere, inventor da expressao,

demonstrou-o muito bem; e, realmente, e um fato conhecido

este de que a Franca nao entende de marinha mercante:

temos marinheiros, her6icos quando se trata de combater, co-

rajosos quando e preciso enfrentar as tempestades, habilidosos

quando se trata de pescar, mas a maioria dos francoses acha

que o mar so serve para tomar banho !('"'').

A Aeronautica tambem esta afastada, Mas a aviagao,

apesar de seus progresses e apesar dos importantes servigos que

ja prestou, pertence ao future; e a propria posigao ocupada por

sua administragao prova que ainda nao se percebe claramente,

desde ja, o papel consideravel que tera na sociedade futura.

A maquina governamental tem seus defeitos. Ela fun-

ciona convenientemente, mas nao e perfeita.

Ela sera diferente e melhor no future ? Talvez. Mas para

que tenhames uma ideia, voltemos ao exame do grande pro-

blema apresentado por Nostradamus e estudemos o jogo das

determinagoes peliticas da Franga nos tempos mais recentes.

(17) £ verdadeiramente estranho constatar-se, como o fez Claude

Farrere em estudo publicado em 1914, que a Marinha sempre teve

apenas um papal acessorio nas manobras de guerra. Nenhuma batalha

naval foi decisiva para o destino de nenhum exercito: o que houve

foi um heroismo inutil, mesmo na batalha do Jutland.
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AS MUDANCAS POLlTICAS E A
VINDA DO GALO

fi quase um axioma de laboratorio dizer que o homem
vivo e um dos piores campos de experiencia conhecidos pela

ciencia. Como poderiamos abrir o cerebro de alguma pessoa

importante so desejassemos estudar o funcionamento — nuni

estado de vida sa e ativa — de suas circunvolugoes cerebrals ?

Isto seria urn crime, E como estudar o processo de reprodu-

9ao enquanto ele acontece ? S'eria algo revoltante faze-lo e nin-

guem se prestaria a uma laparotomia imediata. For maior que

seja interesse em saber, o homem deve respeitar seu seme-

Ihante.

fi per isso que conhecemos mais os animals do que a ra^a

humana — e que toda a nossa blologia esta baseada em expe-

rienclas veterinarias. No que diz respeito aos multiples e com-

plexes fenomeiios de hereditariedade, per exemplo — ou seja,

do pr6prio fundamento do estiido da ra^a humana — so os

veterinarios puderam nos esclarecer alguma coisa.

E por isso tambem que, em psicologia, raciocinamos sobre

OS outros como em relagao a nos mesmos — porque sabemos

muito bem como pensamos e como sentimos e que, por ana-

logia, achamos que os outros procedem da mesma maneira.

As vezes acertamos — e ate muitas vezes — pois a logica clen-

tifica aproxima-se muito da logica matemdtica, que deve ser

considerada como sendo absoluta.

Existe, entretanto, uma ordem de ideias tao intimas, tao

pessoal a cada um, composta de diversas e variaveis abstra-

Qoes, de acordo com cada individuo que, com exce9ao do
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filosofo, que se permite analisa-la — pois o filosofo nao res-

peita nada — , ninguem poderia afirmar que essa ordem de

ideias e a mesma para dois individuos diferentes. Sao as

ideias chamadas "respeitaveis".

E e nessa categoria que estao as ideias que constituem

as "convicfoes politicas".

Sei muito bem que, na pratica da vida social, todo cida-

dao e inclinado, nao somente a pensar, mas tambem a pro-

clamar, que aquele que nao tern as mesmas convicgoes poli-

ticas que ele e "um ser desprezivel". Voltaire dizia: "Quando
chamo alguem de canalha, isto significa que nao temos as

mesmas ideias sobre o Santo Sacramento". Hoje em dia nao

nos disputamos mais, pelo menos dessa maneira acerba, por

um assunto religioso, mas esse carater veemente ainda existe

nas discussoes politicas.

Ora, quando se trata de clencia, os sentimentos pessoais

devem ser deixados de lado. E as convic^oes politicas sao, no

fundo, apenas sentimentos pessoais.

fi realmente um sentimento muito complexo — cujos ele-

mentos variam segundo os individuos. E convic^oes politicas

sao um pouco como o amor: so encontramos no amor o que

ja possuimos — e poderiamos ainda dizer, por brincadeira,

que esse sentimento "e algo parecido com os legendarios al-

bergues espanhois, onde o fregues so consumia suas proprias

provisoes",

O amor, em cada um de nos, e apenas aquilo que acredi-

tamos existir: e a "dan^a diante do espelho" — como disse

Francois de Curel, numa definigao que se tornou celebre. E,

em cada epoca de nossa vida, este sentimento, polimorfo na

humanidade, permanece sempre o mesmo, mesmo que nao o

queiramos. Aos vinte anos, ele e feito de Husoes; aos cin-

qiienta, de recorda^oes !

E assim tambem sao nossas convic^oes politicas: na ju-

ventude, sao feitas de aspira9oes e, mais tarde, de habitos,

Elas tambem sao polimorfas — pois as aspiragoes compoem-sc

de interesses, necessidades, ambiente, educa9ao, origem etc.

Olhem ao sen redor nessa epoca de apos-guerra: proliferam os

»•

partidos politicos IC) No Palais Bourbon, os grupos sc dcsin-

tegram; todos sao republicanos, mas suas convic^oes politicas

sao diferf-ntes. Os proprios oartelistas dizem que "o cartel e

apenas uma formula de combatc" — pois o cartel, por defi-

nigao, e a imifica^ao momentanea de diversos interesscs tendo

em vista um objetivo determinado.

Para que varies individuos se agrupem em torno das

mesmas eonvic^oes, e preci.so codifica-las, criar uma plataforma
de dogmas e declara-los intangiveis, Foi o que fez a Igreja

no Con ci lie de Niceia — e o que procurou fazer em ontr'js

concilios. Foi o que fizeram os socialistas, quando se unirani

— e e o que continuani a fazer, cada vez que seu partido se

reime, Enti'etanto, fora da Igreja, podemos estar em desa-

cordo com as decisoes do eoncilio, assim oojuo podemos assu-

mir uma posigao contraria ao socialismo, quando estamos foia

do partido.

O sistema de Nostradamus demons tra cjue, cm qualqucr

evolugao, existem pontos de retrograda^ao t\ conseqiu-nte-

mente, epocas de estagnayao.

Pode-se constatar isso particularm en te na vida pobtica.

Os fatos politicos devem ser encarados com grande espi-

rito de relatividade. Alias, esta e a uniea maneira de estucla-

los cientificamente — e e o que Faz Nostradanuis.

Ele tambem tern suas convic^oes politicas — embcjra iiiio

seja possivel constatar isso, podemos senti-lo — mas elas nao

influenciam sua obra e e por isso que, mesmo com o passar

do tempo, suas aprecia^'oes, brc^ves e as vezes brutais, nos

parecem tao corretas.

Mas as convic^ocs politicas, em cada um de nos — assim

como anrior — constituem uma paixao e, por isso mesmo,

sao capazes de desencadear o entusiasmo. Vlas o sentiment{)

tern sua beleza e sua utilidade na evolu^ao de um pai.s — assim

como amor e belo e util na natureza, E a razao, por isso,

arrisca-se a ser falseada — assim como o amor pode causar

certa cegueira. Mas, assim como e dificit abvir os olhos de

( 1 ) O uutov escreveu este livro em 1927.
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urn enamorado sobre o objeto amado, nao pademos c nao

devenios desxludir iim partidario.

For tudc) isso, as predi§oes de Nostradamus sobre os pro-

ximos acontecimentos devem ser abordadas com muita prii-

dencia — com a grande tolerancia que reina nos corredores do
Palais Bourbon.

Nostradamus faz notar, em varios versos indicativos que,

se quisermos "da maior parte ver nao vindo o tempo" (Pres.

74) e, assim, coniprc^ender o jogo dos acontecimentos politicos

apos IS24, e preciso rstabeleeer urn eirculo especial para as

finangas do Estado(-). "£ fato, alias muito natural, que o.s

periodos atribulado.s da historia estao sempre relacionados ii.s

finan^as e que todos os atos dos ministros relativos a cconomia

e as comissoes pariamentares farmadas para discutir or^'amen-

tos tern uma importancia muito grande nessas epocas — tanto

na Coiiven^ao c no Diretorio, quanto na Restauragao, limi-

tando-nos apenas as epocas de regime parlamentar,

Sempre foi assim e assim coiitinnara a ser.

A corrente especial de vor.sos come^a em 1914:

Nunca esteve mortal tumuito tdo proximo

Oh 1 que horrenda mortalidade m aproxima (VI, 96 )

.

Estes versos coristituem um "muro". Trata-se da guerra,

determinada por diias palavras do Pressagio 80: "guerra mo-
tivo".

Nesse tempo sera gasto cipres (III, S8) ~ isto e, cuprum
ou cypriuin, o cobrc (jogando com a palavra, que tambem
quer dizer habitante da ilha de Chipre). Trata-se da escassez

da moeda de bilhao, ou seja, moeda de cobro.

(2) A "palavra" em qiiestao, no caso, e lorvarin, isto e, Ouro
em V. AH (Vor in V. AR, ern frances) — Pres. 76; o ponto do nonio

onde se encontia Ouro e a quadra X, 4G. Segue-se unia serie de

determina^'oos do toodolito que devem ]imitar-se a prescn<,'af) da quadra

VI IT, 97, no que di5: respeito a V, AR.
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Os .simulacros de ouro e de prata inflados (VTIl, 28) —
ou seja: inna9ao das notas que tomaram o lugar das pe^as
de ouro e das niotHias qur substitm'ram as pe9as de prata (•').

Fato (jue oiiriga pr(jgr(^ssivamente os cidadaos e o Estado
a gastarem nuiito mais:

Que de ouro de pnitu fara despender (Sextilha 6) — tra-

duzindo-sc que por (fuod, fcmos "quanto"; e despendere. sig-

tiijica "gastar".

ConseqiicntcMnente, os impo.stos sobem progrcssivamente:

Felo pais serao muito mais onerados (1, 5), escritn no
plural, subentende "os cidadaos", segundo o costume latino.

"Oh! que carestia !" (Ill, 5) exclama Nostradamus. Seguindo
seu si.stema, "saber-se-a quaiito custa um quintal de madeira"
(Sextilha 18).

A repuhlica miserduel infeliz (I, 61) - trata-se, sem du-

vida, do Estado (res puhlica) cujas t'inan^'as acham~sc misc^-

riivcis e inloIiz(\s (iufelix).

Nostradamus diz que e preciso coutar, a partir de 1870,

Sete e cinqiierita anos pacifico (X, 89). Notem que este adje-

tivo esta uo singular: e o pacificatum, palavra que iudica a

(d>servaneia de um pacto como se e.ste fosse uma constituiyao.

Vlas nao devemos parar ai, pois o verso tem somente cineo

palavra.s e, pcjrtanto, e preciso dividir pacificatum cm dois:

turn pacifica est res puhlica. Es.sa dove ser a construyao cor-

I'eta, con.siderando-se que se trata dos negocios do Estado e

(|ue este verso apliea-se a 1870 + 57 = 1927, ano (|ue nao

tiara grande mudanya politica, pois e pacificus.

A manobra sobre a.s finanyas faz surgir o verso seguiute.

<|ue e nniito cmioso:

Ouro capiiio arrebaiado depo'is devolvido (VIII, 29),

Trata-se de uma quantidade de ouro enviada como ga-

lantia ( capio, do direito romano, com o sentido complcto dc

(.3) E.ssa enils.sa() forc^'ada de nota.^; dc hanco sera geral !ia Kvnopa,

(!i/ Mostradaimi.s: Reis e principes fanio simulacros (111, 2f>}.
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iiso capiao), a qual sera rcstittiida mais tarde, E um meip-

versc) explica quais sao as duas partes interessadas: aos

mgleses e Paris (VIII, 60). Incontestavelmente, trata-se de

lima garantia dada pela praga de Paris, segundo o termo da

Bolsa, aos ingleses: e o caso do ouro do Banco da Franga

que OS ingleses dcvolveram em abril de 1927.

Quanto a estabilidade — nao estabiliza9ao — do fluxo das

divisas estrangeiras constatada durante o inverno e a prima-

vera desse mesmo ano, sabetnos que e devida unicamente a

situagao financeira e nao resulta de nenhum texto legislativo.

Poincare sempre se recusou, no curso desse lapso de tempo,

a indicar a comissao das finan^as da Camara quando e como

deveria ser abordado o que ehamamos de "estabilizagao legal",

(Pres. 100); e, na realidade, o fluxo do franco estabilizou-se

e acabou sendo admitido, sem a interferencia de nenhum

texto legislativo ('^).

Poderiamos estudar as moratorias e examinar como agem

OS elementos que eonstituem esses fatos, tanto no piano fin an-

ceiro quanto no politico. Mas, como essas constatagoes so po-

deriam ser verificadas pelos iniciados — e estes sao muito

poucos, reduzindo-se a alguns ministros, alguns banqueiro.s e,

talvez, alguns jornalistas — para que revela-las ? Pois imp5e-

se uma pergunta de ordem geral: quando descobrtmos um
segredo, sem que este nos tenlia sido confiado, temos o direito

de torna-lo publico ? Ainda: qual a utilidade dc se revelar a

todo mondo a preparagao intima dos acontecimentos ? Quern

levaria sens convidados para a co2Jinha antes de servir o

jantar ? E que teatro deixaria que passassemos pelos bastidores

antes de assistirmos a representagao ?

fi natural que nao existe interesse em desiludir o con-

vidado ou o espectador. Mas nem sempre esta e uma boa

razao: certas cozinbas sao muito apetitosas e muitos artistas

sao agradaveis de serem vistos de perto. Entretanto, quando

(4) O verso se completa assim: Tosto na frente para prom

(Pres. 100). Essas ultimas palavras, que nao precisam ser esclarecidas

pela tradu^-ao, dizem claramente que a caracteristica da situac^ao finan-

ceira da epoca so foi colocada nestes termos para provar-se ate que

ponto poder-se-ia sustentar tal situacao.

nao somos intim os, chega a ser indecente inspecionar as prc-

paragoes culinarias ou o trabalho de maquilagem; e um ato

de "ma-educagao" se, depois, resolvermos contar tudo a qual-

quer pessoa, indiscriminadamente.

Quando se trata de questoes politicas — nas quais, no
fundo, todo eidadao esta diretamente interessado e pode ser

considerado como ator e espectador ao mesmo tempo — as

coisas sao diferentes. A divulgagao dos fatos ocultos, em
certos casos, chega a ser um dever. Tudo depencle, entretanto,

do fato em questao; se pertencemos a um partido, e evidente

que devemos ini'orma-lo sobre o que sabemos a respeito dos

adversaries — e nesse particular, como em muitos outros, a

politica e a guerra se assemelham. Pois e evidente que deve-

mos estar sempre informados sobre os atos dos inimigos de

nossa patria.

Vlas onde a politica nao se assemelha a guerra e no seu

objetivo de harmonia e equilibrio, contrario a destriiigao e

a desorganizagao. Os partidos lutam eutre si — as vezes acir-

radamente ~ mas sempre com a profunda convicgao de que

suas ideias e scus program as sao os melhores para a nagao.

Um observador pode, sem diivida, observar que tal par-

tido esta desorientado c que o triunfo de suas ideias seria

desastroso para o pais. Mas este observador, precisamente

porquc apenas observa, nao pode incriminar nenhum partido

politico.

Querer mudar o que existe — um govern o ou um estado

social — seja para restaurar antigos metodos ou para instaurar

novos, e perfeitamente legitimo, filosoficamente falando, e

todo observador deve ser um filosofo.

E fungao do governo defender a ordem de coisas exis-

tente, recusando qualquer evolugao: seu poder existe para

que a organizagao que ele mesmo estabeleceu mude o menos
possivel. Em contrapartida, e fungao de seus adversarios

ataca-lo constantemente, criticando-o, solicitando-o ou impul-

sioiiando-o, pois querem apressar sua evolugao. £ tambem
inevitavel que esse governo caia: num mundo onde tudo muda
e onde tudo morre, o homem tenta em vao alcangar a imo-

bilidade e a eternidade,
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Alias, ha necessidade de se dizer que as instituigoes mais

flexiveis parecem ser as melhores, e que, com o aparecimento

do regime parlamentar, passou a ser mais importante mudar

de ministerio que de monarca ?

Entretanto, constatou-se tambem que e mais dificil tomar

decisoes em grupo, que as deliberagoes de uma assembleia

sao, obrigatoriamente, uma media de opinioes e que, quaudo

se necessitava uma resolugao rapida e categorica, as solu^oes

eram, muitas vezes, impreoisas e tardias.

Os antigos romanos devem ter feito a mesma constata9ao;

sua republica previa a aplieagao da ditadura uos tempos mais

atribulados, durante a guerra, por exemplo, e suas instituigoes

admitiam que o ditador fosse nomeado de antemao, de acordo

com o caso, por um periodo previamente determinado. Esta

parece ser uma maneira inteligente de se proceder; enti*etanto,

foi responsavel por Cesar e seu imperio. Por outro lado, as

interminaveis querelas e dissengoes politicas da Greeia fize-

ram com que esta fosse absorvida por Roma, isto e, pelo

estrangeiro !

Quando refletimos sobre a conduta dos estados, verifi-

camos que nao existe, no fundo, nada absoluto. So o passar

do tempo pode levar-nos a pensar que, se um povo ou um
governo tivessem agido de outra forma, o resultado terla sido

preferivel.

Alem disso, devemos levar em conta o "grao de areia" de

Pascal — esse infinitamente pequeno que o homem nao pode

prever, com todas as suas con|eturas e toda a sua 16gica —

o "acontecimento imbecil", conio se diz lioje em dia, ou seja,

o fato inesperado que destroi as mais sabias previsoes e

arruina os espiritos mais s61idos.

"Ninguem manda nas horas", dizem os arabes; ninguem,

na verdade, e o dono absoluto da evolugao geral e, quando

chega o momento cosmico de sua eclosao, ela se afirma por

si so.

Ora, e um "seculo novo" ( Sextilha I
)
que comega, diz

Nostradamus.
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O que chamamos de seculo 19 tera ainda durado ate o

final da guerra de 1914 — considerando-se que os periodos

historicos, assim como os literarios, nao coincidem exatamente

com o tempo do calendario. Emile Faguet sempre dizia, a

esse respeito, que nenhum escritor do seculo 17, no dia 31 de

dezembro de 1699, pensaria em se transformar num escritor

do seculo 18 no dia seguinte ! Da mesma forma, na manha
do dia 1.° de Janeiro de 1900, nao havia nada que pudesse

diferenciar esse dia do dia anterior.

Mas, depois da guerra de 1914, as coisas mudaram muito.

Basta olhaiTOOs ao redor: nada mais, ou quase nada e igual,

na vida, ao que viamos antigamente. O mapa da Europa

mudou completamente e varias monarquias desapareceram. As

condigoes economicas do comercio internacional foram modi-

ficadas. As bases comerciais nao sao mais as mesmas e a

escala dos pregos, desde a produgao ate a venda ao eonsumi-

dor, foi completamente transformada. A moeda mudou: a

letra de cambio substituiu o dinheiro. A propriedade imobi-

liaria passou para outras maos. Os lucros das rendas nao tem

mais mesmo valor. As distingoes sociais tendem a desapa-

recer: e dificil saber-se sobre o que poderia se basear a supe-

rioridade de classe, e a riqueza pecuniaria parece tornar-se

o principal elemento dessa distingao. O proprio fisco modifi-

cpu-se: atinge tanto o lucro da fortuna adquirida quanto o

lucro do trabalho, esquecendo-se de que qualquer trabalho

— mesmo o manual e, principalmente, o intelectual — pres-

supoe um aprendizado, um estudo previo e que a remune-

ragao deve ser proporclonal ao saber intelectual do traba-

Ihador, enquanto que os lucros provenientes de uma fortuna

adquirida sao automaticos.

Os costumes tambem se transformam, Este "como se

deve" — inventado no governo de Luis Filipe como codigo

de atitudes, gestos e maneira de se vestir — nao existe mais.

Para estar "correto" nao e mais precise portar-se "como se

devia" em outros tempos. Hoje as pessoas sao desenvoltas,

esportivas: as barbas desapareceram, os bigodes diminuiram,

OS vestidos encurtaram e os cabelos tambem,

fi um sinal dos tempos — dos novos tempos. Pois a moda,

embora as vezes nao aparente, se adapta as condigoes da
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vida; e impossivel correr pelas escadarias do metro usando

um vestido comprido ou apanhar um trem de suburbio sem
perder o chapeu ! E inadmissivel dirigir uma bicicleta usando

uma sobrecasaca. Alias, nao se esquegam de que a sobre-

casaca ja foi uma roupa esportiva: era o riding coat, consi-

derado com odo para passeios a cavalo em Paris.

Nao se esquegam tambem de que, se o traje negro e se

a cor uegra sao considerados de cerimonia, e so por causa da

tradi9ao criada no reinado de Luis Filipe, Usavam-se roupas

de todas as cores: so os magistrados, os advogados, os notarios

e OS funcionarios do ministerio, os medicos, que, no antigo

regime, eram cliamados clerigos, seguiam o costume eclesias-

tico e vestiam-se de negro (^''). Mas o "burgu^s", que havia

feito fortuna durante as guerras do Primeiro Imperio como
comerciante, precisava afirmar suas tradigoes e opinioes e

colocar-se entre aqueles que ja tinham adquirido o "direito dc

burguesia" antes da Revolugao. Entao vestiam o traje negro

— que pressupunha alguns titulos universitarios, mas que os

distinguiria o suficiente dos militares bonapartistas e dos

nobres legitimistas, vestido s com outras cores.

Mais tarde, no Segundo Imperio, sobreveio a moda mi-

litar; entretanto, nao ia alem do uso do bigode e da barba a

moda imperial, pois so podia vestir um uniforme quem per-

tencesse ao exercito. E foi mais ou menos da mesma forma

que a moda da Terceira Repiiblica foi instituida oficialmente.

E e por isso que o chefe do Estado veste-se hoje de negro

e que os debates da Camara e do Senado sao presididos

nesse traje.

Nao existe outra razao. Alias, nao ha nenhuma logica em
p6r-se de luto para se divertir, isto e, ir a festas !

De fato, nessas questoes de moda sao muito mais impor-

tantes do que se pensa. Ha trinta anos, os corredores da

Camara dos Deputados, abarrotados de senhores vestidos com

sobrocasacas, tinham uma aparencia rlgida e compassada que

( 5 ) Fa(?o questao de ieinbrar-lhes — pois e preciKo manter a me-

moria ativa — de que o uso da batina pelos padres data do Priinerio

Imperio e que a batina ou sotaina (sottana, em ifcaliano, isto e, vesti-

menta de baixo) equivale a levita negra dos hebreus.
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hoje nao tem mais. Os debates presididos por Charles Flo-

quet, sempre muito barbeado e rodeado por sens "favorito.s",

tinham um carater de grande solenidade,

Hoje ninguem mais usa sobrecasaca e raros sao os que

ainda usam fraque. O presidente da Camara, quando deixa

sua poltrona, parece ate sentir-se embaragado por estar com
sen traje negro. Os guardas alinham-se sob o rufar dos tani-

bores, enquanto ele atravessa o Salao da Paz para abrir a

sessao — mas todo.s usam quepe e nao mais a barretina; per-

guntamo-nos ate por que esta tradigao militar ainda subsiste.

Antigamente, quando se dizia uma palavra que nao fosse

"parlamentar" isso significava que a boa educa^ao a repro-

vava. Hoje a linguagem oficial contenta-.se em suprimir o que

for desnecessario.

Tudo muda a nossa volta e muitas coisas ja mudaram. O
sr. Paul-Bon cour disse certo dia, na tribuna da Camara dos

Deputados, essas palavras profundas: "Trata-se de uma revo-

kifao, talvez sem grandeza (ele nao pensava em agita^ao),

mas trata-se de uma revokigao !"

Mas nessa mudanya toda ha ainda uma coisa que nao

evoluiu, com exce^ao de alguns detalhes; o Parlamento. Em-
bora certos costumes tenham nuidado(*'), sens metodos datam

de pelo menos mais de meio seculo !

Sera preciso que ele tambem se transformc ~ por pcmoso

e desagradavel que isso possa ser para muitos. "Os franceses

sempre chegam tarde, mas chegam", escreveu Voltaire; as

instituigoes devem colocar-se em sintonia com as mudangas.

£ logico. E Nostradamus ammcia:

Seculo novo, alianga nova (Sextilha I) — aqui "alianga"

deve ser traduzida por re/igio(') e significa "constituigao".

(6) A votayao, no Congresso de Versalhes, da lei constitucional

sobre a caixa de resgate das ordens de pagamento da Defesa Nacional,

em agosto de 1926, foi, nesse particular, muito significativa: nunca se

assistiu, sobretudo nesse lugar, a tal confusao. Deputados e senadores

agitavam as maos para votar sem terem nuvidn uma so palavra da lei

que estavam aprovando !

(7) Edgar Poe ja havia observado que religio nao podia tradu-

zir-se por religiao, "assim como ambitus nao significa amhiQao", acres-

centou rnaliciosamcntc.
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Entraremos, portanto, num novo seculo, com novas insti-

tuigoes.

O simbolo que a rotagao das linhas geometricas traga

sobre o mapa da Franca e um galo. Como nao ha nenhuma
indicagao mais precisa no proprio texto de Nostradamus,

somos obrigados a chamar esse novo regime de regime do gala.

Nostradamus nos faz notar, com efeito, que havera certa

hesitagao na designa^ao do chefe do Estado; e o que indica

a corrente especial de versos. Mas nao devemos nos surpreen-

der com isso: ja haviamos constatado que o regime da Aguia
— que e tambem designado como um regime especial no fa-

moso verso I, 31, que coloca o grande problema da Franga

apos 1792 — c que correspondeu ao Primeiro Imperio, apre-

sentou a mesma hesitagao inicial, Os textos oficiais e as ins-

erigoes das moedas apresentavam, no comego, essas palavras:

"Republica Frances a, Napoleao imperador".

Que importa que se tateie ate que se encontre o nome
adequado ? Ao menos a evocagao do simbolo tern imi carater

impessoal.

O simbolo do Galo comega a se formar aos poucos em
1927. Mas entre seu nascimento e a epoca em que se afirm a

deve passar um certo tempo.

Se voltarmos a figura 13, verificaremos que a flecha quo
indica a posigao do feixe de lictor no ano de 1929 tem como
ponto diametralmente oposto o ano de 1873 — que o ano de

1929 corresponde da mesma forma ao de 1875, data da cons-

titui<^ao republicana — e que os anos 1879 e 1933 estao ignal-

mente situados sobre a linha diametral do mapa da Firan^^a.

Notem que o proprio Elisee Recliis surpreendeu-se com
a particular situagao da Franca sobrt^ o globo terrestre. Eis

que escreveu em sua Geografia Universal: "O territorio

franees, atravessado pelo 45" grau de latitude, situa-se exata-

mente no meio da zona temperada; alem disso, parecc que

essa situagao esta relacionada com o polo e o Equador: as

linhas que detcrminam suas dimensoes cm largura o compri-
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tnento eonfimdem-se com os meridianos e os graus de lati-

tude'X^). For pouco, Elisee Reclus acabava descobrindo, pelo
mapa da Franga, o sistema cronocosmografico de Nostrada-
mus. Pols a Fran 9a e, gragas a sua surpreendente situagao
sobre a esfera, um prototipo para o estudo desse si-stem a.

Conseqiientemente, o meridiano de Paris e o diametro
1879-1933 (que pode ser tragado sobre a figura 13) sao, par
um lado, coordenadas geograficas — sendo que o primeiro e

a kmgitude e o segundo a latitude ~ e, ao mesmo tempo, as

principals coordenadas do circulo da Franga — que .se cortam
perpendlcularjneiite e marcam os pontes cardeais.

Esses pontos cardeais coin cidam, nas figuras 10 e 13 com
OS seguintes anos: 1798, 1825, 1852, 1879, 1906 e 1933. Rela-

cionemo-os aos fatos hi.ston'cos corresponden tes que eo-

nhecenios;

1798, Jk)iiapaite no Egito;

1825, sagragao de Carlos X;

1852, Napoleao III imperador;

1879, presidencia de Jules Grevy;

1906, presideneia de Fallit'res,

Podemos verificar que, com excegao da primeira data,

todas as outras indicam mudanya do chefe do Estado. Natu-
ralmen te, houve muitas nuidangas de chefe de Estado na
Franga; mas e eurioso notar que, nas datas que coincidem
com OS pontos cardeais, essas mudangas tem nma importancia
politica — e e isso que e importante.

Pois assim como o ano de 1798 e celebre devido a ba-

talha das Piramides e a bala de canhao que destruiu o nariz

da Esfinge, tambem foi nesse ano que golpe de Estado do
22 floreal dado pelo Diretorio eassoti as eleigoes gaiihas pel a

maioria jaeobina de tendencias mais avangadas. Em 1925, o
conde de Artois, irmao de Luis XVI, rei ha oito meses, foi

sagrado em Reims soli o nome de Carlos X, |)ara grande ale-

gria dos ultramontanos. Em 1852, o principe-presidente Luis

(8) Elisee Redus, Geo^mfia Vniverml, tomo TI (a Franga), pag. 6,
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Napoleao Bonaparte que, no ano precedente, liavia conqui.s-

tado poder ditatorial por um golpe de estado, faz-sc

consagrar imperador hereditario com o aiixilio do Seiiado c

de um plebiscito. Em 1879, Jules Grevy foi nomeado, pelo

Congresso de Versailles, presidente da Republica, sendo o pri-

meiro presidente eleito regularmente segundo as leis consti-

tucionais e republicaiio. Finalmente, em 1906, temos a presi-

dencia de Falliercs, que marca o ponto culminante do periodo

republicaiio anterior a guerra.

Se fizermos a abstragao das opinioes, que variam consi-

deravelmente de uma epoca para outra, scndo as vezes de

direita e as vezes de esquerda; e negligeneiarmos os meios

utilizados, as vezes regulares e, outras, excepcionais — nota-

remos que a ideia dominante em cada um desses fatos e eon-

servadora, no sentido filosofico da palavra. A tendencla de

todos esses fatos era a de impedir que os partidos extremes

(scja de direita, seja de esquerda) perpetuassem ou semeas-

sem a desordem; era uma tendencia para o equilibrio. O
Diretorio tenta abafar a revolugao jacobin a; Carlos X esforga-

se por reinstaurar as tradi9oes do passado; Napoleao III, com

Imperio, espera terminar com as discussoes entre monar-

quistas e republicanos; Grevy sustentara a Republica gragas

as opinioes oportunistas e so Fallieres mantera o livre jogo

das instituigSes, vivendo um periodo infinitamente menos

agitado que os precedentes.

Notaremos tambem que essas datas sempre coincidem com

um reforgo do poder central ~ e que esse reforgo e tao brnsco

cj^ue chega a constituir um golpe de estado.

Entretanto, quando, devido a outros movimentos resul-

tantes do estudo da precessao dos equinocios, um simbolo

deve substituir outro, essas datas dos pontos cardeals nunca

coincidem exatamente nem com o nascimento e nem com afir-

mayao desse simbolo. A Aguia do Primeiro Imperio leva seis

anos para se afirmar, de 1798 a 1804; ao passo que, cm 1825,

a flor-de~lis ja havia se estabelecido ha dez anos; em con-

trapartida, o inofensivo golpe de estado de 1852 foi prece-

dido de outro, mais violento, o de 2 de dezembro de 1851; c,

quando Jules Grevy foi eleito presidente, a Constitui(?ao re-
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publicana ja existia ha catorze anos e, na verdade, a Repu-
blica inaugurava o seu decimo ano.

A primeira vista, nao existe nenliuma relagao entre as

duas coisas. Mas separemos as datas dos pontos cardeais

situadas sobre a latitude. Os anos 1798 e 1852 estao sobre

o meridiano e a vertical do circulo; 1825 e 1879 estao sobre

a longitude e o diametro horizontal.

Em 1798, estamos no Diretorio; quando comegou ? —
em 1794. Em 1852, chegamos ao fim de uma RepubUca:
quando comegou ? — em 1848. Calculemos: 1798-1794 = 4;

1852 — 1848 = 4, Portanto, e o fato que se passou quatro

anos antes que determina o que se situa sobre o meridiano

cardeal ( ** )

.

Por outro lado, a Restauragao ja havia sido tentada uma
primeira vez em 1814 — isto e, onze anos antes da data car-

deal de 1825. E notaremos tambem, nao sem surpresa — pois

o fato poderia muito bem passar despercebido — que as leis

sobre a liberdade da imprensa e o direito de reuniao, que per-

mitiram que as ideias republicanas ganhassem terreno no Se-

gundo Imperio, datam de 1868 — ou seja, oito anos antes da

data cardeal de 1879.

Constataremos entao que, sobre o diametro horizontal, os

fatos que determinam os que se situam nos pontos cardeais

sao menos precisos e, de certa forma, mais instaveis qiie os

precedentes ~ como se, na horizontal, o equilibrio se demo-

rasse um pouco mais para se estabelecer.

Num futuro proximo, encontramos outra data cardeal --

esta, no sentido horizontal : 1933. Os acontecimentos que a

condicionam serao mais imprecisos e mais oscilantes, devido

a essa horizontalidade (Fig. 13).

O simbolo do Goto, representado pela figura 23, nao

nasce na posigao correta sobre o mapa. Devido a posigao do

eixo do feixe de lictor em 1927 (Fig. 13), ele se encontra,

(9) Isto, bem entendido, para o periodo posterior a 1792; nao

devemos esquecer que, como tudo e move) no universo, quando estu-

damos um periodo separadamente, precisamns fazer as corre^oes rela-

tivas as variagoes das incllnagoes dos eixos,
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no inicio, inclinado, coin a cabega apontando para leste, em
dire9ao ao Alto Reno.

Nostradamus tomou muito cuidado ao indicar a situa9ao

cartografica desse simbolo por causa de sua importancia na

solugao do grande problema. No verso III, 52, ele indica a

diferenga entre este simbolo e a Aguia: Galo vera a Aguia a

asa mat jeita. Com efeito, se observarmos a figura 8, nota-

Fic, 23

remOS que a Aguia esta com a cabe9a inclinada em diregao a

asa oriental e olhando para esta e, se comparannos com a

figura 23, veremos que as partes peitorais e abdominais do

Galo nao preenchem completamente o espa^o ocupado pela

asa oriental da Aguia, Dai a indicagao: Galium mdehit Aquila

ala male perfecta (III, 52). £ a Aguia que ve que o Galo

nao completa uma de suas asas — observagao preciosa, pois'

o desenvolvimento do apendice oaudal do Galo ultrapassa a

area do pentagon© irregular (o sepulcro do Grande Romano)

>

e cx)bre uma parte do AtMntico, o que e iniitil territorialmente

(Fig. 23).

Quando desenhamos essas figura, poderiamos pensar que
cometemos um erro e que a cabega do Galo deveria estar

virada para o oeste. Mas o verso acima e explicito: e a asa

da Aguia que deve ser imperfeita e o Galo a esta olhando.

Portanto, a cabega do Galo deve estar virada para leste.

Aleni disso, como o tragado do desenho nao cobre total-

men te a superficie do mapa da Franga ate os limites da Bel-

gica e da Alsacia-Lorena, somos inclinados a pensar que os

municipios dessas regioes mostrar-se-ao hostis ao novo regime.

Ja haviamos observado, com efeito, que o Barrete frigio

(Fig. 7) nao cobria a Bretanha e a regiao da Vendee, que
perman-eceram realistas durante a Revolugao. Mas, com esse

verso, Nostradamus nos previne que nao devemos raciocinar

da mesma forma para o Galo e que idealmente, senao gra-

ficamente, este simbolo cobre a Franga inteira, assim como a

Aguia de Bonaparte.

O nascimento cosmografico desse simbolo estd indicado

no primeiro verso da quadra I, 48, que o teodolito apresenta

como marcador de tempo. Esse verso indica que "vinte anos

do reino da Lua" devem se passar, como ja foi explicado no

inicio dessa obra, a propdsito da Legis Cautio. Conseqiiente-

mente, as linhas que formam os simbolos com suas rotagoes,

comegarao a constituir o desenho de um Galo em 1927,

"quando se vera o grande Galo no caixao" (I, 5) — e e exa-

tamente entao (quando) que se vera o grande Galo no se-

pulcro ( caixao )(^^).

Sua posigao e a seguinte: ad versum Galium erit eorum,

tramm^ontana; que Nostradamus traduziu da seguinte ma-

neira: "contra gaules sera sua tramontana" (I, 90), exatamente

como se fosse um principiante em latim. £l simples: a parte

alem de suas montanhas (eorum' transmontana^ isto e, a Ita-

lia, que e transalpina em relagao a Franga e cisalpina em
relagao aos romanos) estara ao lado do Galo virado [ad

Galium versum), Mas "para perto do lago Leman ser^ con-

(10) Pois o pentagono irregular forma o desenho de um caixao.
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duzida" (V, 12), isto e, o deductio, ou maneira de oonduzir

o trago, parte do lago de Genebra; e "ao chefe levada"

(VI, 92), isto e, in capite ducta (tra9ada pela cabe^a)

secundum factum tractu (segundo o trago obtido) — o nao

"o .segundo fato traido" (VI, 92), como escreve Nostra-

damus que, decididamente, merece urn zero em versao latina

!

E se a cabeca do Galo deve encoutrar-se projetada sobre

a alta Saboia, uma parte dela se situara nas rcgioes do oeste;

isso esta assim determinado; "unha em Poitiers Saintes asas

arruinar" (VIII, 52).

O esporao do Galo esta em Poitiers e os dedos ao lado

de Saintes: assim esta determinada a posigao de uma das

patas. A outra pode ser facilmente encontrada por homologia

das linhas. VI as e preciso "arruinar as asas", diruere aim:

cortar ou apagar as asas, evidentemente as da Aguia — pois,

como podemos ver na figura 8, estas asas sao formadas apenas

pelos lado.s simetricos do pentagono do Grande Romano,

Dessa posigao inicial, o simbolo do Galo parte para exe-

cutar o movimento circular que Ihe e proprio. Um verso

bastante sibilino a primeira vista, indica os pontos do circulo

que devem ser utilizados: "Genebra a Londres a Galo trai-

9ao Santas" (VIII, 6). Trata-se de levar o Galo {Gallo, por

confusao do dativo e do ablativo) de Genebra e Saintes a

Londres, com um movimento para a frente {proditum). Em
outras palavras, o simbolo do Galo, cuja cabe9a esta em Ge-

nebra e cuja pata principal esta em Saintes, deve ser des-

locado sobre o mapa clc maneira a atingir o meridiano de

Londres, que esta a 2" 26' a oeste de Paris.

fi devido a esse movimento que o Galo se erguera e

tomara a posi^ao concordante com o eixo sohre o mapa da

Franga, como vemos na figura 23. Isso pode parecer il6gico,

porque, se fizermos o simbolo andar para a frente, sua ca-

bega, depois de Genebra, dirigir-se-a para o sul e, tendo per-

corrido mais ou menos um quarto de circulo, encontrar-se-a

no meio do golfo de Lyon (a 2<^ 26' a lestc de Paris), quando

sen diametro vertical (sen feixe de lictor) estiver na diregao

de Londres, O Galo ficara entao com a cabe9a para baixo —

que seria o oposto do que se pretende.

Vlas sabemos que o circulo de Floram patere tein dois

pontos de retrogradayao, onde se encontram as letras R. No
mapa da Franga, quando o simbolo do Galo poe-se em mo-

vimento, um desses pontos R esta na extremidade do muni-

cipicj dos Alpes Maritimos. Quando o eixo pessoal do Gak)

tocar este ponto, em lugar de encontrar-se invertido, esta no

sentido eorreto: isstj pode parecer magieo v jni.sterioso, mas

e efeito dos ponto,s de retrogradagao sobre os simbolos. 'Na

realidade, o simbolo continua invertido, mas nos o vemos cor-

retamente; e e assim que ele se apresenta estampado nos bra-

soes dos momunentt)s publicos. A posigao correta do simbolo

e, no fundo, mais um resultado do cerebro e da compreensao

que uma realidade eronocosmografica.

Nostradamus diz tambem: "Dentro de Monech o Galo

sera recebido" (VIII, i). Quando o simbolo tocar o ponto

do eircuio onde, no mapa, eneontra-se M6naeo, ele sera

aceito
(
receptus

]
pela iiagdo. Isso nao quer dizer que os

monegascos tornar-se-ao cldadaos Franceses

!

Para contar o tenipo, seguindo a indicagao do verso VIII,

6, e preciso tragar uma perpendicular ao meridiano proximo

a Saintes. Por definigao, essa perpendicular sera a longitude

de Saintes. Da mestna forma, o ponto R colocar-se-a sobre a

loTigitude de Monaco. A diferenga entre os dois pontos, em
arcu de circulo (mas nao num tragado esferieo sobre o globo

terrestre), e de mais ou menos vinte graus.

Em 1933 (sempre seguindo a figura 13) cncontramo-nos,

por outro lado, sobre o circulo do tempo, toeaudo o dia-

metro horizontal da Franga o ano coincide com um ponto

cardeal('^).

Podemos entao dizer que, mais ou menos seis arios apos

seu naseimento cosniico, o simbolo do Galo sera finalmente

admitido na Franga. O novo regime nao sera mais diseutido,

nessa epoca, assim como nao se discutia o da Aguia nos belos

an OS do entusia.smo imperial. Entretanto, Nostradamus acres-

centa: Dwn Acfuila et Gallus in Sa-vone, que exprime com
estas palavras: "enquanto a Aguia e o Galo estiverem em

(11) Niio de\'emo.s esquecer que, sobre o diametro horizontal, os

fatos que se situam nos pontos cardeais sao mais impreciso.>i e oscilantes.
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Savona" (VIII, 9), e que, na realidacU', quer dizer: quando
o coinparamos a Aguia, devemus considerar quando o Galo
chega a Savona, principalniente porque a Savuna esta fora

do circulo quando ele atinge esta latitude( '-).

Conseqiieutemei-ite, a.s preiiiissas da religio nova ou uovd
Constituigao devem ser estabelecidas antes dessa data. £ a

esta conclusao que no.s leva Nostradamus — para coiiie9ar.

De agora em diante, acrescenta, esse nao mais sera uni

simbolo moment^neo, outra dessas figuras que se trayam
quando as linlias cosmicas se ccjrifigurarn e durante somento

um certo tempo — como e o caso do Barrete frigio (Fig. 7)
— mas o produto racional da evolu^ao da Fran^^a, como indi-

cam OS tres \^ersos de I, 31, que col oca ni u grande problem a:

E florescerd par muito tempo tal >iinal (V, 52)
E este sera da Fmnga por toda parte (IX, 52}

Este mgnum — indicio, simbolo ou brasacj — florescera

por nuiito tempo; et erit Franciae in omne fascia, e cobrira

toda a Franca.

Temos entao o direito de pensar que, durante a epoca
muito longa em que este simbolo persiste, varios hoiueus se

sucederao no exercicio do poder, Pois, mesmo se se tratasse

de um governo pessoal e por maior que fosse a loug{>vidade

desse homem, seria impossivel que sua vida pudesse coni-

pletar um arco de circulo de quase 270 graus, o que corres-

ponde a dez vezes 30", ou seja, a razao de novo auos para

cada 30", quase um seculo !

Ora, de acordo com o verso VUI, 6, o simbolo deve ir

de Genebra a Londres, .passaudo pelo sub este devt> ser o

percurso inicial. Com efeito, ao chegar ao lueridiauo de Paris

— e atingir a sua posigao correta — o simbolo prepara-se

para iniciar um outro percurso C'^). Nesse percurso, eie vai.

(12) Nao citarei todos ns versos relati\ os iVs determiimcOL's do sim-

bolo do Galo. Sao muito numercsos e nmito exp]icito.>i. Xostradaiiius

tomou um cuidado especial em guiar o leitor, de umiifiia, qm\ na
niedida do possivel, os erros podem .ser e\i(:ado.s.

(13) A situa^ao da .4guia, nesse poiito, era diferente: Fnupieza nu
Aguia e jorga no Calo nascerd (VIII, 4).
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encontrar os pontos de retrograda9ao; ai se enfraquece, e as
ideias que representa serao mais dificilmente admitidas; e
quando o efeito da retrogradagao terminar, ele retomara seu
curso ate se desagregar, pois entao as linhas que o compu-
seram ja estarao evoluindo para outro !ado, nao poderao mais
manter-se nessa configura^ao e tenderao a formar outro
simbolo.

Mas quando assistimos a um nascimento — e este e nosso
caso - nao devemos falar em morte, mesmo se soubermos
que a vida sera longa. Alias, se a vida for longa, temos muito
tempo para pensar no fim quando isto se fizer necessario.

No momento, esse nascimento e embrionario: o recem-
nascido ainda nem viu o dia. Ninguem sabe como ele o vera
e nem pode imaginar como ele vira ao mundo.- Sem o auxilio
de Nostradamus, o medico que diagnosticou essa gravidez da
historia, ninguem poderia chegar a suspeitar esse nascimenttx

Apos as ferias estivais comegaremos a sentir as primeiras
conseqiiencias desse nascimento nas sessoes da Camara dos
Deputados: a posi^ao de Marte, como ja haviamos observado,
prognostica agitagao.

O "grao de areia" de Pascal arruinara, sem diivida, algu-
mas esperan9as baseadas na logica incerta dos honiens e ani-
quilara muitas previsSes sabiamente estabelecidas sobre essa
terra movedi9a onde se desenvolve o que Bergson chamou
de "evolugao criadora".

Ora, pensemos no poder pessoal, pois o problem a apre-
sentado pelos versos da quadra I, 31 e explicito: "alem do
tempo da Terceira Republica (a corrida do Castnlon mo-
narca)", devemos eontar tres grandes personagens, sendo o
primeiro simbolizado pela Aguia e o segundo pelo Galo. D(>-

vemos entao associar ao nascimento do simbolo do Galo o
aparecimento de um pcr.sonagem importante no terreno poli-

tico — o qual quando o simbolo tiver se afirmado, exercera
poder, assim como o personagem designado pela Aguia

exerecu.

Mas OS simbolos da Aguia e do Galo tern aspectos bem
diferentes um do outro. As ideias que evocam estao longe de
serem semelhantes; e devemos sempre refletir sobre as ideias
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evocadas pelos simbolos, pois os simbolos tern urn car^ter ideo-

grafioo. Insist! bastante sobre esse ponto no inicio da obra (^^).

A Aguia representa a avida ambi9ao: e uma ave real que

plana nas alturas, carnivora, e que mata para se alimentar. O'

Galo representa a coragem mais defensiva que agressiva: e

uma ave sociavel que anda pelo chao e alimenta-se do que a

terra produz, A Aguia e insolente, inacessivel; o Galo e fami-

liar, sem maldade. A Aguia e sombria, impassivel, distante no

seu voo superior; o Galo e compreensivo, expansive, efusivo,

embora seu andar imponha dignidade. O grito da Aguia e

terrivel e ela e implacavel com sua presa; o Galo canta ao

nascer do sol e agita-se alegremente para enfrentar o novo dia.

Observem tambem as linhas que formam as figuras dos

simbolos: as da Aguia sao rigidas, severas; as do Galo sao

suaveS e arredondadas.

Entretanto, ha tanta altivez na Aguia quanto no Galo -

o mesmo orgulho e a mesma arrogancia, a mesma bravura e

mesmo ardor combative. Ambos sao autoritarios; e ambos

sao conscientes de seu valor,

Mas a Aguia impoe-se per sua envergadura e por viver

nas alturas. Enquanto que o Galo e o eleito admirado, amado

e mimado pelos que o oercam, seduzidos per suas cores vivas

e por seu andar seguro, por seu eanto forte e alegre.

Nostradamus indica a diferenga entre o regime do Galo

e o da Aguia — e mesmo o do Leao, que devera vir em ter-

oeiro lugar, mais tarde:

Ledo e Galo ndo muito confederados (I, 93)

Traduzindo para o latim e considerando-se que todo verso

deve ter seis palavras - e, por isso, dividindo em duas a ul-

tima palavra - temos: Leo Gallusque non nimis fcede rati, o

que significa: o Leao e o Galo serao ratificados sem muitas

irregularidades. O adverbio fmde tern, alias, um sentido muito

expressive: no caso, pode ser aplicado em comparacao ao ini-

cio da epoca da Aguia e como alusao ao golpe de forga do 18

Brumario. fi um desses termos que nos deixa perceber a

"equagao pesseal" de Nostradamus: ele acha que a maneira

(14) Ver paginas 85 e seguintes,
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pela qual Bonaparte assumiu o poder e uma ignommia, pois

esta e a significagao exata de fcede. Mas Nostradamus, visivel-

mente, nao aprecia a guerra nem os derramadores de sangue;

sua expressao censurando Napoleao ja e bem conhecida e sur-

preendeu todos os que chegaram a ler sua obra: "encontrar-

se-a mais um agougueiro do que um principe !"
(I, 60); e a

que se refere a Cromwell e igualmente celebre: "mais carni-

ceiro (em latim macellinus, que tambem significa ayougueiro)

que rei da Inglaterra" (VI 11, 76).

O Galo Ihe e mais simpatico. Ele diz:

A Republica por gentes novas vexada (I, 3);

mas vexatus significa apenas "fortemente sacudido". Portanto,

a nagao {res puhlica) sera fortemente sacudida por novas pes-

soas nos negocios publicos. E aquele que esta simbolizado pelo

Galo e chamado de "o valente personagem" (III, 14) e de
"grande legislador" (V, 79).

Tudo isso nos leva a pensar que se trata de um homem de
Estado muito justo e muito correto. Outro verso ainda nos in-

dica sua formagao intelectual:

Sabio nas letras sera condescendente (III, 27 )

;

sera portanto um sabio e um literate, pois e doctus e in litte-

ris (e preciso examinar bem cada termo). "Sera visto afinal",

acrescenta a segunda parte do verso (oh secutum); mas a tra-

dugao das duas palavras latinas para um so vocabulo em frances

evoca uma ideia de afabilidade de maneiras que e importante

notar-se. Com efeito, o verso seguinte diz explicitamente;

A doce lingua ao conselho vird suhmeter-se (I, 97).

Este homem nao e, portanto, brutal em sua linguagem; e

impoe-se pela razao {in consilio).

Nao e clerical; op6e-se energicamente a Roma:

E romano cetro sera por Galo quehrado (V, 14).

Quem e ele ?

Ninguem o conhece, ninguem imagina quern poderia ser:

O grande escondido por muito tempo nas trevas (I, 85).

Podemos procurar no mundo politico, em Paris, no Par-

lamento e nos ministerios, assim como no interior do pals, mas
e impossivel descobrir alguma coisa por meios'comuns:

195



5
<

Ndo hd lugar nem terra para saber (VIII, 16);

acrescenta Nostradamus. Nao ha como fazer uma constru9aOj

partindo-se do Palais Bourbon ou de Luxemburgo ou de um
ministerio qualquer (de um lugar geometrico) para, com o

auxilio de uma reta conveniente, descobrir seu municipio.

Mesmo o seu nome, que deveria ser revelado pelo teodo-

lito esta apagado !

Com efeito, dos 4 680 versos do n6nio, so tres estao incom-

pletos: o quarto do Pressagio 96, o ultimo da quadra de nu-

mero XII, 69 (e que e acessorio, pois a Centiiria XII compoe-

de quadras existentes) e o ultimo da quadra VIII, 52. Ora,

Q c s versos imperfeitos do Pres. 96 e da Centuria XII, 69 estao

O narcados com um asterisco: isso significa que, apesar de sua

^ i nnperfei9ao, nao devem e nem podem ser completados: o as-

. lerismo marca efetlvamente uma parada e o estudo do ndnio
^ i explica. Ja o ultimo verso da quadra VIII . 52 nao apresenta

^ Jienhum sinal especial: nao ha razao, portanto, para que esteja

t3 Incompleto. Isso nos leva a crer que tenha sido cortado.

^ I
Este verso apresenta-se assim:

Diante de Boni. (VIII, 52) - em latim, ante Boni.

O que nao significa muito. Nao da nem para compor um
nomc, pois temos apenas as letras A e B, as duas primeiras do

alfabeto !

Podemos saber somente que ele tem tres irmaos, assim

[ como Bonaparte, como vemos no verso que se segue:

De Galo e de A^ia de Franga irmaos trSs (VIII, 46).

E que sua familia e modesta, pois ele e o que significa

De Franga infimo pelo pat infeliz (III, 14);

evidentemente que seu pai nao foi ou nao e feliz; e, alem

disso, que seu ascendente patemo e de Franga e, conseqiiente-

mente, GalUca.

Esse ponto e muito importante, porque a Aguia — isto e,

Bonaparte, era corso, "da cidade marinha e tributaria", como

ja vimos. Agora estamos diante de um homem de familia gau-

lesa. Alias, Nostradamus o chama continuamente de "gaules",

JQgando evidentemente com a palavra Qailus, que significa

IM

tanto Galo quanto habitante da Galia, determinando assim

suas origens e sua familia.

*
**

Nostradamus, segundo sua declara^ao no Press^gio 140 —
public dolo res compositor omnta^ inflat — apenas delineia a

hist6ria; apos colocarmos os versos em ordem, somos obriga-

dos a interliga-los logicamente. No caso, como se ti'ata de aeon-

tecimentos muito pr6ximos, devem ser reduzidos ao minimo

de intervalo para que o espectador permane^a imparcial.

De maneira que, se a corrente dos versos de Nostradamus

nao nos indicar o verso que se apHque exatamente ao calen- •

dario do n6nio, todas as indica^oes do teodolito, conseqiieq- .-

temente, serao inexatas. \ .

O fato mais curioso e que o personagem simbolizado pelo '

Galo revelar-se-a no Parlamento. -.

£ a vinda do grande legislador (V, 79). Havera na Ca^

mara prejuizo grande e nao sem vioUncia (Pres. 119), gasta4 ;

se (jactura) muito e veementemente. E tambem o segundd i

canto do Galo (VI, 54) — o que demonstra que essa revela9aq

foi precedida por outra, que passou despercebida. E, ja que-

se falou em canto, podemos afirmar que se trata, incontesta-i

velmente, de um discurso; a palavra seguinte nos aponta seu:

assunto: o ouro (X, 46). Sem diivida, um discurso sobre a\

questao financeira.

Seu principal objetivo e a mudanga dos nao clientes (Pres.

'

64), isto e, nao a mudanga dos compradores ou dos consumi-

dores (que sao os clientes), mas a mudan9a dos banqueiros. -,

O fogo brilhard (V, 21 ) — sera luminoso; e de lingua hdbll

(IX, 22). As palavras serao convincentes : acceptse voces —
vozes aceitas (VIII, 20), como esta escrito. E depois.

No ponto do dia do segundo cdnto do galo (VI, 54) —
ou seja: apos esse discurso que e o segundo do orador, o dia

nasce e ha uma votagao, o que tambem esta indicado na ex-

pressao vozes aceitas.

O discurso e feito, portanto, durante uma sessao noturna

(como indica o teodolito) e, como precede uma vota^ao, po-

demos eoncluir que o orador falou em ultimo lugar.
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O proximo verso indica a perturbagao que a discussao e

esse discurso causaram entre as fileiras da oposigao, A urna

encontrada (Pros. 42), isto e, o momento em que a urna foi

posta em evidencia (reperta) para a vota9ao — e, no momento
em que se passam as urnas (tomando-se a parte pelo todo,

segundo o ]atim), ha uma hesitagao no centro, a direita e a

extrema esquerda:

Cinza, brancos e negros enfumagados e eshranquigados

(Pres. 65).

As cores indicam as nuan^as da assembleia: os cinzentos

representam o centro, os brancos a direita e os negros a extre-

ma esquerda. A maioria nao esta caracterizada; mas nem deve

estar: e a parte dominante da assembleia e, alem disso, as

cores acima nao sac realmente cores; o branco e o negro sao

a ausencia de cor e o cinza apenas uma variagao do branco.

O centro, a direita e a extrema esquerda encontram-se fu-

migati — sufocados pela fuma^a como as abelhas de uma col-

meia de onde se tira o mel e hesitantes como os insetos sub-

metidos a fumigagao. Estao tambeni floccosi — em flocos, fel-

pudos, moles (^^).

Vemos perfeitamente a atitude desses grupos durante a

vota^ao. Quantd a maioria, onde os tres centos de um querer

e acordo {V, 37) se uniram numa grande alianga (Sextilha

49), vota em conjunto.

De maneira que o personagem de roupa "s^nguinea", sim-

bolizado pelo Galo, acaba sendo o "vencedor", e sai triunfan-

te. Desde entao, ei-lo no poder.

Vencedor sanguineo por conflito faz arenga (IV, 56).

E do unico titulo Vencedor muito contentado (VI, 70).

Quando o Galo chega ao poder, diz Nostradamus:

Paz, uniao, fard e mudanga (IX, 66),

E se duvidarmos de que a paz e a uniao possam surgir

da agitagao e da discordia, eis aqui um verso que penetra a

fundo na verdade dos hornens e das coisas:

A vida permanece na razao rei obedece (II, 71).

(15) Em bom latim, a palavra flocus e melhor que frocus para

designar flaco de la.
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Quando exercemos o poder, devemos sempre obedecer a

razao, pois nela esta a vida ! Aristide Briand tambem disse isso,

certo dia, na tribuna, embora em outi'as palavras: "Todas as

revolu^oes comegam pela desordem e terminam com a auto-

ridade".

A mudan9a se efetuara, portanto, num clima de calma e

Concordia. Para isso, sera preciso por em pratica um

Edito mudando moedas e quilates (I, 40).

O que nao e um trabalho pequeno, pois

Ao franco pais muito ligado (Sextilha 56), isto e, o pais

(regio) esta ligado (ligata) muito profundamente (perforte)

ao franco. E sera precise criar uma nova moeda de titulo an-

glicano (VIII, 58), que devera toniar o titulo e o nome hritd-

nico: e por isso que sera necessario mudar nao somente a

moeda como o quilate.

Seria uma especie de libra francesa, analoga a libra ingle-

sa — cuja pe5a Valeria o equivalente a 25 francos.

Entretanto, estamos longe de tal revaloriza^ao e e dificil

calcular o cambio. Quanto valera, entao, essa nova pega ?

Nostradamus, para calcula-lo, emprega um metodo muito sim-

ples: conta em peso-ouro, de acordo com os "luises" de antes

da guerra.

Fard gastar mais de cem mil marco (VI, 41).

Retraduzindo do latim le-se: "o marco fara gastar (des~

pendere) mil mais cem". Mas que marco ?

Franga nao por resto germdnico (III, 57).

Trata-se do marco franees que e medida de peso e nao

moeda alema. O marco-peso valia oito ongas e a onga 31 gra-

mas e 25. Conseqiientemente, devemos calcular que em valor

ouro, 250 gramas da nova moeda equivaleriam a 1 000 + 100

francos, ou seja, 1 100 francos.

Ora, mil fi^ancos equivalem a 50 luises. Com coeficientc

5 — cota9ao da libra em 1927, aproximadamente — 50 luises

valem 5 mil francos-papel. Mas esses 5 mil francos nao pode-

riam ser trocados por 250 gramas de ouro, porque seria ne-

cessario acrescentar o valor de 5 luises (ou 100 francos).
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A perda e, entao, de 10^ (^^').

Esse e o valor da nova moeda.

Nosti'adaniii.s nos consola logo em seguida, dizendo:

O grancle credito^ de ouro, de prata a ahunddncia (VIII,

14).

Eis o que ganharemos. E, de fato, nenhuma estabilizagao,

por engenhosa que fosse, seria melhor que a volta de pegas

de ouro e prata. Enquaiito o dinheiro em papel tiver uma co-

ta(;ao forgada, a.s tran.sagoes serao feitas como com as "letras

de cambio" — que, alias, e a propria definigao da nota de
banco — e ele estara sujeito, conseqiientemente, as oscilagoes

do cambio. Nao e preciso ser economista para que se conipre-

enda isso. Como o ouro nao e afetado pelo cambio, ele .signi-

fica o grande credito e a abundancia.

fi so conseguir o ouro. Is.so sera feito com a ajuda de es-

trange! ros:

Vdrios paises Flandres e Inglaterra (Sextilha 54).

E tambem pedindo-se ao pais para que complete a mar-

gem de \i]% — pcrdcndo de uma so vez o que perderia aos

poucQS e que poderia elevar-se a uma proporgao maior, pois

imnca se sabe o que pode ocorrer com uma moeda sustentada

por letras de ct\mbio. De maneira que os cidadaos:

Voltarao a pagar o verdadeiro dizimo (III, 76).

Isso signii'ica um aumento antecipado de 10% do capital.

E a palavra "voltarao" e de uma ironia flagrante: a Revolugao

foi feita por muitas razoes, mas nma delas ccmsistia em supri-

mir a derrama e o dizimo, impostos considerados odiosos no
aiitigo regime.

Se se fizer um "aumento antecipado de 10% do capital",

isto eqiiivalera a volta do diziino I Ora, apos a guerra, a der-

rama havia sido restabelecida sob o nome de "imposto sobre

a renda".

Realmeute, Caillaux tinha razao quando expos na Camara
que "em materia de impostos, e dificil inovar e a imaginagao

e limitada". Mas, por snrpreendente que isso possa parecer, o

{ If-)) O ciilculo foi fetto de acordo com a eotac^'So da IiIm-li em 1927,
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homem de Estado q\w inaugurara o regime do Galo e um bo-
Inem como qualquer outro !

Eutretanto, o pais nao aceita todas essas mudangas scm
recriminagfies. Primeiro, tcmos a perturbagao da bolsa:

Se resi-entirdc) sohre a holm sern fiindo (Sextilha .34);

com c'feito, como o mercado de valores nacj tern base {fan-
dum) e nao se adaptou airrda a imidan^a, fara com que os

cidadaos se ressintain. Mais adiante Nostradamus fala de "pro-

vincias amotinadas" (Sextilha 43), o que significa que havera
agitatao no campo, cujos habitantes, con fuse )s, nao compreen-
derao de imediato a situa<^*an.

Mas Nostradamus, vol tando a falar desse ino\'ador, diz
c|ue ele vera

Pawar sem mal de cavalo grande preocupagdo (Pros. 77),
verso em quo "sem ma!" deve ser traduzido por incolumis, isto

e, iueolunK'; e a palavra equina deve ser dividida em duas
- pois um mal de cavalo nao significa nada, Temos entao:

"passar setn mal a grande preocupayao depois do quinto ano"
(e qiiino, suhcn ten dido anno).

E eis aqui o "nnu-o" final;

No conjUto o Grande que pouco valia

A seu ultimo fata caso muravilhoso (11. 55).

C) que 1nostra que, durante esses cinco anos, ele tera va-

rias lutas pela frente, e cjue, varias vezes, dirao que c^le "vale

pouco" I Mas, diante do fato cxtiaoidinario, do fato maravi-
Ihoso, todos se inclinarao. E passarao a dizer;

Km hierarquia nao hoiwe nunca um igual (VI 11, 53).

Com efeito, na hierarqnia g(n'ernamental, nunca se viu

nada semelbantc:

E lihertando um grande povo de impn.<ito.<i (11, 2S).

Se estc homcm realniente encoiitrar um meio, nao de su-

primir, pois e impossivel, mas dc abaixar consideravelmente

{iiherare) os impostos, ninguem, iiem sens contemporaneos,

nt-m a posteridade, podera Ihe recusar o titulo de "grande".

Pois, certamente, este e um "caso maravilhoso" na historia c

"nenhum imperador jamais fez tal coisa" (Sextilha 39).
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Mas nao podemos ir mais alem, pois viltrapassariamos os

limites de nosso problema (^'').

*
**

Assim e que, aCTescenta ao terminar essa parte de sua

obra este singular professor, curioso profeta e mestre miste-

rioso — Nostradamus — assim e que

Chama exigua sainclo da soliddo

Faz proferir e que nao e fata se acreditar em vao (I, 1).

"Eis o que a pequena chama que ilumina minha solidao

laboriosa incitou-me a dizer e que nao deve ser considerado

com desdem". Modestamente, ele diz:

Conduzido pelo alto nada fiz de maravilhoso (II, 92).

"Fui conduzido per induQoes superiores e, quanto a mim,

nao fiz nenhuma maravilha."

Depois, movido por um sentimento de patriotismo que,

gragas a seus calculos, continuara atraves dos seculos, exclama:

Franga, fazes que a meu dizer sejas lemhrada (III, 24.).

Lembre-se disso !

Franga mais do que nunca vUoriosa triunfard (Pres. 127).

diz, ainda — querendo assegurar a todos que, acontcga o que

acontecer, a Franga sempre tiiunfara (victrix).

Triunfando nessa era que se inicia — "seculo de ouro" —
e em que reflorescera, fazendo cintilar os luises desaparecidos,

segundo as formulas restauradas e de acordo com a evolugao

da arte e da ciencia, siinbolizando as novas ideias !

(17) "E antes desses acontectmentos alguns passaros insolitos gri-

tarao pelo ar: Huy-Huy, e todos desaparecerao", esta escrito na Carta

a Henrique 11. "Seguro andara pelo ceu, terra, mar e ondas", diz um
verso da quadra I, 63.

Trata-.se, sem diivida, de acontecimentos do nosso seculo, em que

"andamos" e nos coniunicamos com todas as partes e por todos os

meios, enquanto pdssaws insolitos cruzam os ares, muitas vezes para

destniir-nos.
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NOSTRADAMUS QUIS ENGANAR OU
CONFUNDIR SEU PtJBLICO?(')

Falemos agora um pouco de Nostradamus.

Ha mais de doze anos que muitos esperam as ultimas in-

dicaqoes de Nostradamus, nao e verdade ?

Tomei a palavra em fevereiro, margo e abril de 1927. Fiz

entao tres longas conferencias — talvez mais discursos do que

conferencias — para expor um assunto particularmente vasto.

Nessa epoca, meu objetivo era um so: lembrar a existen-

cia das Profecias de Nostradamus e demonstrar sen interesse

por meio das "deseobertas" que tive a felicidade de fazer nesse

texto tao celebre quanto o de Sao Malaquias.

Lembro-me que, em 1927, Nostradamus estava um tanto.

esquecido. A guerra e o apos-guerra haviam desviado os espi-

ritos para outros assuntos, Entretanto, em 1924, tres anos an-

tes, cheguei a citar algumas de suas curiosas predigoes.

Em 1924 — como ja expliquei, alias — , minha confer^ncia

teve o carater de um "divertimento".

Ora, a partir dessa data, nao parei mais de estudar esse

assunto, como se eu tivesse sido "mordido" por ele. E estudei-o

tao avidamente que outra pessoa, se o reparasse, perguntar-

se-ia por que.

Pois nao so pronunciei tres conferencias, como tambem

escrevi um livro, onde completei o que ja havia dito publica-

( 1 ) Texto publieado em fevereiro de 1939 na obra O Destino da

Europa Segundo a Celebre Frofecia dos Papas Sao Malaquias (Edigoes

Dangles, Paris).
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mente com uma serie de considera9oes, novas mesmo para os

que me escutaram anteriormente.

O titulo da primeira dessas conferencias — O Segredo de

Nostradamus — tornou-se o titulo do volume.

O que nele esta escrito nao corresponde exatamente ao

que eu disse. Como falei muito e quase sem apoiar-me em
anotagoes, mencionei diversas possibilidades sobre o future que

nao chegaram a ser claramente expressas nesse volume; ao

passo que muita coisa que foi omitida em minhas conferen-

cias encontra-se consideravelmente desenvolvida no livro.

Certamente pensou-se que isso era puro efeito literario.

Mas quem tem o habito de falar em publico e de escrever

livros, sabe muito bem que o estilo e a oomposiyao de um
discurso diferem extremamente da maneira como um livro e

apresentado.

£ verdade que ninguem chegou a me fazer, mesmo na

intimidade, nenhuma observayao a esse respeito. Sou eu o pri-

meiro a faze-la: minha propria critica deve ser a mais severa

e desagrad^vel.

Mas tudo deve ser explicado. Por que apresentei de duas

maneiras diferentes o mesmo assunto ?

^ ^

Sard que o publico franees de hoje nao sabe mais ler ?

Sera que a publicagao cotidiana de jornais, embora muito

cuidadosamente redigidos, teria feito com que os leitores ti-

vessem perdido o sentido das palavras ?

Tenho todo o direito de relacionar assim se penso em
tudo que ja foi dito, escrito e, certamente, pensado, sobre

O Segredo de Nostradamus.

Sei muito bem que, pai^a muitas pessoas, os escritos mo-

dernos consistem num amontoado de vocabulos aos quais o

autor atribui um sentido, o leitor um segundo e, diversas ve-

zes, dicionario descobre um terceiro. Felizmente isso nao

acontece com tudo o que se edita e ainda existem pessoas que

conhecem o sentido exato das palavras.
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* Os juristas e os comerciantes conhecem muito bem os

termos de um contrato. Entretanto, fora de sua linguagem ha-

bitual, diante das expressoes escritas pouco empregadas numa
conversa9ao banal ou frivola, raramente imaginam que o sen-

tido de suas frases poderia ser tao preciso quanto as frases

que se referem a um negoclo importante.

E, por isso, muitas \ ezes nao sabem ler corretamente um
livro.

Muito poucas criticas me foram feitas por ocasiao da pu-

blieagao de meu trabalho — de qualquer maneira, eram cri-

ticas muito leves e algumas tao insignificantes que, no ma-
ximo, poderiam causar sorrisos.

A imprensa, particularmente, que, sem duvida, lembrava-

se de minhas grandes e profundas liga§6es com o jornalismo,

foi abundantemente laudativa a meu respeito — amistosamen-

te e mesmo afetuosamente laudativa — em toda a Franga, sem

distingSo de opinioes,

Alguns impertinentes e certas revistas especializadas acha-

ram-se no dever de fazerem reservas perempttSrias. Afinal, ti-

nham que vender seu papal.

Nao tiveram a ideia — todos eles — de conversarem co-

migo antes de falar sobre meu livro. Como teriam mudado
sua maneira de ver as coisas ! Como teriam atenuado seus lou-

vores e como suas criticas seriam mais valiosas !

Alguns pensaram nisso, mas muito mais tarde, varies anos

depois da publicagao do livro. Os acontecimentos se desenro-

lavam e nao havia necessidade de intervir para atrapalhar seu

curso. Permaneci calado.

*
**

Deixei que se falasse k vontade sobre Nostradamus. Quan-

to mais estudos e consideragoes, em artigos e volumes, aqui e

ali eram pubHcados, apresentando as perspectivas para o fu-

tudo segundo as indicagoes das famosas profecias, mais eu

percebia que as "diretiizes" que eu havia seguido estavam

certas.
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Entao estava tudo previsto ?

Escutem-me com aten^ao.

Na pagina 13 desse livro, no primeiro capitulo que, geral-

mente, o leitor negligencia, leem-se os dois paragrafos se-

guintes

:

"Se eu tivesse duvidado por um so instante da Hnalidade

desse trabalho, nao o teria nam come^ado. Nao tenho nenhum
orgulho, nem nenhuma ambi^ao; perceberao isso ao lerem as

paginas que se seguem.

Entretanto, se expus pela palavra, se exporiho aqni e se

ainda desenvolverei mais tarde os elementos suscetivcis de

serein revelados, do Segredo de Nostradamus, e porque tinha

de faze-lo. O publico do "Seculo novo", segundo a expressao

da S'extilha I, deve ser informado".

Esta em estilo de "prefacio", Assim como esse primeiro

capitulo inteiro lembra um prefacio.

Ora, todo autor sabe que os leitores nunca leem o pre-

facio. Nessas condigoes, e muito simples: sempre que o autor

quer dizer alguma coisa e, ao mesmo tempo, deixar o publico

na ignorancia dessa coisa, ele a escreve no prefdcio.

Mais uma vez, isso nao falhou. Ninguem ~ ninguem abso-

lutamente, mesmo entre os mais intimos — perguntou-me: mas,

enfim, qual e essa finalidade misteriosa da qual o senhor nao

duvidava desde que comegou seu trabalho sobre o texto de

Nostradamus ? E que significa essa obi'iga9ao de falar e de

escrever sobre esse assunto ?

Talvez haja leitores que tenham prestado atengao. Acho
que pensarani que isso era pura literatura e que eu disse essas

coisas apenas por falsa modestia.

Pois estou convpncido de que, com excegao dos que me
conhecem bastante, ninguem acreditaria, por um so instante,

que eu pudesse desnudar-me de todo o orgulho e de toda a

ambigao.

Com efeito, por que razao alguem publicaria um livro,

a nao ser para saborear os elogios c cncher-sc de vaidadc ?

Para que fazer tantas alusoes a politica se nao se tem nenliuma

ambigao ? Afirmar o contrario seria algo como esconder o
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jqgo. Foi assim, certamente, que muitos pensaram — porque
nunca nos colocamos no lugar do outro sem julga-Io como a

nos mesmos, seguindo nossas proprias tendencias e sentimen-
tos.

Entretanto, nos meios parlamentares, onde sou muito co-

nhecido, todos sabiam realmente que eu exprimia a verdade
ao declarar que nao poderia executar o meu trabalho com es-

pirito de ambigao. Nunca me disseram nada: isso era natural,

algo como um axiom a.

Quanto k vaidade, e diferente. Um orgulho tao grande
nos invade, quando chegamos a penetrar um segredo oculto

a tantos seculos, que chega a parecer impossivel que, por maior
que seja nossa modestia, uma pontinha de vaidade nao se

esboce no fundo de nosso ser.

E e disso que os outros aproveitam. O que ja nao fizeram

para que eu revelasse o que sabia ou pensavam que sabia !

Praticamente me apertaram contra a parede.

Esforgo imitil: eu nunca disse nada. E assim se passaram
doze anos,

Entretanto, no segundo dos dois paragrafos, se foi lido com
atengao, verificar-se-a que existe uma promessa formal: "De
senvolverei ainda mais tarde os elementos suscetiveis de se-

rem revelados do Segredo de Nostradamus".

"Ainda", de acordo com o pr6prio sentido da frase, sig-

nifica "ainda uma vez".

"Mais tarde" estabelece um momento dado — a minha
esoolha, evidentemente.

A promessa sobre os descnvolvimentos que serao forne-

cidos entao (o verbo esta no futuro e nao no condicional)

apenas diz respeito aos "elementos suscetiveis de serem reve-

lados" do segredo em questao, Ha, portanto, um comprome-
timento de minha parte.

Esse comportamento concerne "elementos" — isto e, nao
a totalidade do segredo, mas o que e elementar conhecer para

penetra-lo. E trata-se unicamente do que sera, dentro disso,

"suscetivel de ser revelado",
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A promessa e explicita. Espero que tenha sido bem com-
preendida.

Prometi cumpri-la e eis-mc aqui

!

^ S{(

Prestem atengao !

PrimeirOj tres rcvela^oes:

Nostradamus ndo escreveu iima so palavra de suas pro-

fecias.

Nostradamus era tofalmente incapaz de compreender ou

saber do que se tratava a livro que traz sua assinattiro.

Este livro, cuja edigao mais autcntica e mats completa

tern, a data de 1668, foi impresso enquanto Nostradamus atnda

era vivo, isto e, antes de 1566,

Naturalmente, eu ignorava tudo isso em 1927; mas sus-

peitava, Ao relerem certas passagens de men livro verificarao

que eu ja suspeitava de muitas coisas.

Segui entao, pacientemente, o curso de minlias pesqui

-

sas. Este texto extraordinario dava-me indicafoes siificientes

para que eu uao me perdesse. Vasculhei cuidadosamentc todos

OS confins onde se encontravam documentos importantes. Usoi

lupas e microscopios. Andei de trem, de automovel, de barco,

Estive muito longe, onde quer que fosse necessario cstar, sem-

pre com a indiferen^a do detetive que observa. E agora, uo

momento de cumprir minha promessa, estou pronto a provar,

ou melhor, a demonstrar por A + B que tudo o que estou di-

zendo e absolutamente incontestdvel.

Esperam certamentc que eu Ihes f'orne9a minhas provas

e demonstra^oes,

Desculpem-me, mas o que foi que prometi ?

Eu Ihes disse que Ihes daria "os elementos suscetiveis de

serem revelados" no que diz respeito ao segredo em questao.

Nao mais.

Ah ! Se OS senhores fossem "qualificados", se soubessem

eomo e preoiso me abordar e de que maneira deveriam fazer
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a pergunta, eu falaria, estejam certos. Eu Ihes exporia minhas
provas e as apoiaria com tais demonstragoes, que seriam obri-

gados a reconhecer que se trata da pura verdade.

Mas, um conselho: nao o fa^am sem motives serios; nao
ajam somente por curiosidade. Em assuntos desse tipo, a
curiosidade pode ter conseqiiencias desagradaveis.

Devo dizerdhes que pessoas que poderJam ser considera-

das eomo "quahficadas", nao muito, entretanto, embora fos-

sem pessoas serias, mais interessadas em conhecer profunda-
raente as coisas do que apenas especular sobre o future e que,
alem de qualquer preocupagao politica, scntiam-se realmente
atormentadas por certos problemas; enfim, pessoas muito eru-

ditas e informadas, ja me fizcram essas perguntas ?

Elas me disseram: se o que o senhor afirma e verdade,
de que trata, entao, este texto singular ?

Tive apenas que pronunciar um nome — um so. Elas com-
preenderam imediatamente e nada mais me perguntaram, per-

manecendo mudas e boquiabortas.

Entretanto, alguns segundos depois, eu as via empalidc-
cer terrivelmente e outras chegaram a se sentir mal. Nenhuma
conseguiu dormir durante a noite: as reflexoes que invadiam
seus espiritos eram muitas e os problemas levantados por essas

reflexoes eram tao escabrosos que o tempo passava som que
se percebesse,

Acham ainda que tudo isso nao passa de literatura.

nao e ?

Pois continuem me acompanhando.

^
**

Mandei examinar o texto da edigao de 1668 pelos "mes-
tres impressores" de Paris,

Eis o que me disseram.

Em primeiro lugar, nao existe nenhuma imperfeigao na
impressao. Se as linhas parecem um pouco tortas, nao e por
defeito de impressao, Se assim fosse, ao inves da leve ondu-
lagao que elas apresentam, essas linhas nao estariam dispostas
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uniformemente e estariam apenas deslocadas para cima ou

para baixo, Ora, em certas passagens desse texto, elas ondulam

visivelmente e com regularidade. O que parece ser intenclonal,

com a finalidade de "chamar a aten§ao".

Alem disso — e, notadamente, na pagina 89, no alto e no

fim da primeira linha — ve-se uma letra colocada mais acima

do que as outras e que se repete exatamente da mesma forma

nas duas linhas seguintes. Que uma letra ou um sinal de pon-

tuagao seja deslocado por causa da impressao — e impossivel;

mas que o fato se repita tres vezes, na mesma pagina, e con-

servando a mesma distancia entre as tres linhas consecutivasj

s6 pode ser intencional: nao ha duvida,

Omitirei aqui as demais constataQoes t^cnicas de menor

import^ncia.

No que diz respeito aos tipos, eles sao realmente de Ams-

terda. Mas a impressora mencionada abaixo do titulo da obra

nunca existiu,

Somos levados a concluir que o texto foi composto por

tipografos especiais, com tipos de ago independentes. O que

significa que, uma vez feita a composi9ao, com tipos moveis,

e claro, como se usava na epoca, e dispondo-se determinadas

"parangonas", isto e, modelos — diversas linhas foram ondu-

ladas, varias letras e sinais de pontuagao deslocados e, em
seguida, os tipos foram unidos com solda de chumbo para fi-

carem fisos. A impressao p6de ser feita, entao, da maneira

usual.

Tudo nos leva a super que a composi9ao foi feita com um
cuidado meticuloso, lenta e escrupulosamente. A corregao das

provas deve ter recebido o mesmo tratamento cuidadoso, lento

e escrupuloso, Portanto, nao hd erros de impressao nesse tex-

to e, se encontrarmos algum, e porque foi intencional.

Eu ignorava tudo isso em 1927; e falei, assim como outros

antes de mim, dos erros de impressao. Entretanto, como diver-

sas anomahas tipograficas me haviam chamado a atengao e

eu ja estava bem a par de problemas de impressao para per-

cebe-las, resolvi consultar especialistas para eliminar minhas

duvidas.

,

V Depois djsso, comecei a reestudar o assunto. A edigao de
1668 era, por si mesma, um misterio - assim como o proprio
texto. Nao havia nenhuma razao para que existisse uma dua-
lidade nesse misterio. Um estava ligado ao outro.

Qua! era entao esse misterio e qual sua razao de ser ?

*'*

Retomando pacientemente o estudo do texto, nao tardei
a oonstatar que os numeros das quadras nao estavam errados
como pareciam. Por exemplo, na parte do texto intitulada "Pres-
sagios", numero 14 estava indicado por 94; mais adiante, na
mesma parte, o numero 45 estava indicado por 92 e o nu-
mero 93 por 47. Nao sao erros de impressao, naturalmente.
Na verdade, existe outra e mesmo diversas outras maneiras de
se numerarem todas as quadras (-).

Isso nos leva a pensar em quantas criptografias superpos-
tas encerram-se nesse texto de Nostradamus. As fechaduras
que as fecham hermeticamente — e e o caso de se usar esse
termo, pois trata-se de hermetismo - sao muito mais nume-
rosas do que as chaves mencionadas na Carta a Henrique II

(que precede as profeeias) e que o proprio numero dessas
chaves nos leva a supor.

Como vemos, todas as precaugoes foram tornadas para
que ninguem possa desvendar o misterio.

O que parece significar que este misterio diz respeito a

algo muito mais importante do que simples verdades esote-

ricas.

Essas verdades, no fundo, nao sao tao perigosas de se-

rem reveladas. Aquele que conhecer algumas tern todo o di-

reito de declarar que, se as revelasse ao publico, ele as teria

profanado e os outros as interpretariam mal. £ verdade; en-

(2) Gostaria de observar que, na edigao em fotoUpia puhlicada em
1927, que e uma edigao melhorada da de 1668, alguns desses numeros
defeituosos parecem ter sido corrigidos a mao. fi porqiie fotografaram
um texto de Nostradamus que me pertonce e do qual me servi para
trabalhar. Eu havia corrigido os numeros e esqueci-me de apagar mi-
nha corregao, e ela apareceu na fotografia,
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tretanto, a vida cotidiana nao seria afetada. Nao sao verdades

cuja revelagao traria conseqiiencias catastroficas.

Mas quando se ti-ata de outro tipo de verdades, cuja

revelagao abalaria nao so os espiiitos, como todo o estado so-

cial, entendemos por que razao foram encerradas, com o au-

xilio de muitas fechaduras, num texto que so podera ser lido

por aqueles que tenham positivamente qualidade para nao

perturbar os espiritos e o estado social, a nao ser com conhe-

cimento de causa.

Em principio, nao existem outras razoes para todas essas

precau^oes insolitas e meticulosas.

O publico deve tambem considerar outra coisa: as predi-

goes como as de Nostradamus, alem de serem extremamente

enigmaticas, nao foram escritas para ele. O que foi feito para

ele, para distrai-lo, ou para diverti-lo, consiste em todas as

interpretagoes elaboradas por comentaristas imprudentes, com
maior ou menor engenhosidade, sobre as aparencias do texto.

E fato tambem que "os redatores" das Centiirias, dos Pres-

s^gios e das Sextilbas do pretenso Michel de Nostredame(^)

em muito colaboraram com essas iiiterpretagoes feitas para o

publico. Todas essas alusoes a Luis XVI, a Napoleao e a ou-

ti'os personagens de nossa epoca provem dai. Mas os nomcs

que demonstram a quern o texto se refere, os quais estao es-

critos claramente, na maioria das vezes, nao sao conhecidos

pelo publico. E os comentaristas que resolvem enfrentar co-

(3) Eu disse: o pretenso Michel de Nostredame. £ porque real-

mente desconfio que esse nao seja o sen verdadeiro nome. E, se refle-

tirmos, verificaremos que este nao era o seu nome. Como nao o per-

cebemos antes ? Ele era judeu, e, portanto, tinha um nome judeu —
nome da tribo de Israel ou algum antigo prenome biblico, Ele adotou

um nome cristao. Mas que nome ? O que traduzisse em franees o seu

pseudonimo latino. Ora, esse pseudonimo latino tem um significado:

"nos damOS o que temos" ! Nostradamus terta pensado — quando era

ainda jovem — em adotar um nome de familia que legitimaria, mais

tarde, seu pseud6nimo ? Nesse caso, somos levados a concluir que ele

foi precoeemente advertido de sua missao — assinar e fazer com que se

imprimisse um livro no qual nao havia escrito uma so palavra.

Quanto ao problema de seu estado civil ou do de seu pai, nao

nos interessa: nao existia o estado civil para os judeus nessa epoca.
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rajosamente os segredos do texto pensam que ele so se refere

a pprsonagens politicos e franoeses, enquanto se acham na im-

possibilidade de ler os verdadeiros nomes, porque, natural-

mente, nao os oonhecem e nem poderiam conhece-los.

Eu ja havia dito, a prop6sito do texto atribuido a Sao

Malaquias, que era preciso desconfiar tanto dos verdadeiros

profetas quanto dos que se fazem passar como tais, pois sao

todos muito maliciosos. Mas, no que diz respeito ao texto as-

sinado por Nostradamus, estamos lidando com os "reis dos

maliciosos".

£ verdade que fomos prevenidos. O segundo verso da

quadra numero 6 da Centuria IV diz: "Malicia, trama, maqui-

nagao" {trarnme com dois m). E o terceiro verso da quadra

numero 127 dos Pressagios acrescenta; "Maliciosos serao sur-

preendidos por mais maliciosos"; nesse verso, o segundo "ma-

liciosos" pode estar tanto no singular como no plural.

Da mesma forma, falei um pouco mais acima nos reda-

tores do texto, empregando o plural ao inves do singular, como
era o case do redator do texto da profecia atribuida a Sao

Malaquias.

E porque tenho algumas razoes para afirmar que ha va-

rios redatores.

Alem disso, temos a famosa Legis Cautio colocada acima

da Centuria VII, na edigao de 1668. Ela foi citada no inicio

desse livro.

Gostaria que observassem que, sobre essa quadra latina

— a unica coisa escrita em latim em todo o texto — , escrevi,

em 1927, a seguinte declaragao:

"Eu mesmo levei muito tempo para desoobrir seu verda-

deiro sentido — e ja ha mais de dois anos que trabalhava co-

tidianamente sobre esse misterioso texto, quando finalmente

pude decifrar o enigma que la estava ha quatro seculos.

Creio, entretanto, que ainda nao chegou a hora de des-

venda-lo e quero considerar a quadra apenas no seu sentido

literal".



Esta declara^ao encontra-se no inicio do primeiro capi-

tulo, COmo prefAcio e, certamente, nao £oi notada.

Talvez tenham lido que eu trabalhava "cotidianamente"

sobre o texto; mas, como sao raros os que tern os meios fisicos

de se aplicarem durante oito ou dez boras diariamente no

mesmo trabalho, mesmo que tenham outras ocupagoes absor-

ventes, e ainda mais raros os que, durante o ano, nao gastam

parte de seu tempo em ferias para repouso ou distragao, nin-

guem acreditou nisso.

Asseguro-lhes que "pessoas do meu tipo" bendizem quern

inventou os prefacios. Nele podemos dizer tudo o que quere-

mos e ninguem nos leva a seiio.

Ha certamente um enigma na Legis Cautio e a melhor ma-

neira de conserva-lo intacto, uma vez que ja estava resolvido,

era apresenta-lo numa especie de prefacio,

Os senliores me dirao, em contrapartida, que eu deveria

revelar tudo, Aqueles a quern mostrei a solu9ao do enigma

nao compartilham dessa mesma opiniao. Todos exclamaram

unanimemente que eu nao poderia ter agido de outra forma.

Eu deveria ter revelado o enigma, Talvez; mas, e se eu

nao quisesse ?

Os que conhecem a solugao do enigma — nao sao muitos,

mas alguns a conhecem — Ihes responderao que, a esse res-

peito, tenho todo o direito de fazer o que bem me aprouver.

E OS senhores serao obrigados, diante da prova, a aceitar

que eles tern razao.

E realmente uma caugdo legal o que esta la escrito, Nao
pode haver diividas quanto a isso,

Entretanto, eu disse, no final do paragrafo, que querla

considerar apenas o sentido literal dessa estranha quadra. Li-

mitemo-nos ainda a esse ponto.

Eu nao cheguei a cxplicar o sentido literal dessa quadra,

Espero que cada leitor tenha tido o cuidado de traduzi-la, so-
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zinho ou com o auxilio de um estudioso do latim que pudesse
explicar-lhe seu significado.

Nao sei se o fizeram. Mas tenho reparado que ninguem
leva em consideragao essa recomendagao tao explicita,

Ela comega assim; "Que os que leem estes versos contem
atentamente".

Quantos experimentaram contar os versos das Profecias,

dos Pressagios e das Sextilhas de Nostradamus, classifica-los,

coloca-los em ordem e depois compara-los ?

O segundo verso diz: "Que o publico profano e o igno-

rante nao toque nisto".

O verso e explicito. Significa que, se somos profanos — ou

o que chamamos de profano —, estamos na total ignorancia

dos termos utilizados no texto; e que, conseqiientemente, e

melhor nao pormos as maos sobre ele.

O terceiro verso e ainda mais categorico, Ele nos da um
conselho formal: "Que todos os astrologos, os imbecis e os

barbaros permanegam afastados",

Isso quer dizer que o conhecimento da astrologia, por com-

pleto que seja, nao e suficiente para o estudo do texto e de

nada servira para a compreensao de seu significado; alem

disso, se nos consideramos inteligentes so porque temos um
pouco de logica, se temos a pretensao de poder explicar tudo

e de compreender tudo, nao passaremos de imbecis em rela-

gao a esse assunto; enfim, e precLso conhecer o latim e nao

ser o que os antigos romanos chamavam de "barbaro" — isto

e, alemao, o saxao ou o franco, que talvez soubessem um
pouco de latim, mas cometiam "barbarismos" ('*).

fi muito claro. Entretanto, quantos astrologos meteram-se

a estudar o texto de Nostradamus 1 Quantas bobagens disse-

ram ! Quantos acreditavam que era preciso desprezar a tradi-

gao latina dos versos 1

£ verdade que se trata de um trabalho muito extenso,

prineipalmente no que diz respeito ao estudo do latim, nem

(4) No que diz respeito aos "barbarismos", devo dizer que ba
alguns no livro escrito em 1927. Na pressa com que foi feita a im-

pressao, varies erros permaneceram e outros a eles se acrescentaram

,
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sempre miiito agradavel de ser feito. E tambem tentadcr dei-

xar de lado o problem a magante da impressao do texto — sem

ter do se preocupar com o significado do sua estranha orUj-

grafia, onde, as vezes, a mesma palavra e escrita de diias for-

mas ditereiites. Satunio, [upiter e todos os planetas desfilam

iiesse texto enigmatico, misturados aos signos do zodiaco; o

de Cancer, o de Leao, que aparece varias vezcs, e certas cons-

tela^oes como a Aguia ou Perseu, cuja cstrela Gorgona (a

principal) e particularmente citada.

Todos OS comentaristas, seja qua! tor o objetivo que os

estiniula, sao perfeitamente desculpaveis. Nao podem saber

por que devem necessariamente estar errados e em que medida.

Pois o que quereria dizer tudo isso se nao houvesse nesse

texto nenhuma alusao aos planetas, aos signos do zodiaco, as

constelagoes, enfim, a astrologia e a astronomia c se tod as essas

expressoes tivessem outro significado e nao fosse possivol ne-

nhuma transposi^ao ou analogia ?

E se tudo o que eu disse aqui fosse tao facil de se per-

eeber que apenas algunias palavras bastariam para que tudo

se comprecndesse ?

Quern poderia contrarJar a Legis Cautio ?

Lembrem-se disso: segundo essa Legis Cautio, e precisu

nao ser um profano para compreender.

— Duvidam ?

Deixemos de lado o iiltinio verso dessa (juadra latin a: ele

se refere principalmente ao enigma contido n{j eonjunto dos

c^iiatro versos e nao devemos insistir nele. Alein -disso, o mis-

terio do texto inteivo nao esta ai. Logo o abordareuios e o

desvendaremos aos poiicos.

Se dm'idarem, tenhani a gentileza de abrir a edi^ao de

166B — on sua reprodii^ao em fototipia, tan to I'az - v obser-

vein a pagina 126. Ai estao duas magnifieas letras inaiusculas,

seni nenhuni enfeite e colocadas a algnma distancia uiua da

outra. Obser\'em-nas bem, de eima para bajxo e de baixo para

cima.

I

Compreendem ?

Entretanto, estamos em 1668, numa epoca em que, de
acordo com a historia que conhecemos, essas letras nao d{?ve-

riam ter o menor significado.

Mas o que podem saber os historiadores, que so se basetam
em documentos, se os documentos realmente necessarios nun-
ca Ihes chegam as maos ?

Observem o titulo; olhem o enderego da impressora: "Casa
de Ian lanson em Waesberge e da viuva do falecido Elisee

Weyerstraet".

Que farsa !

Joao, filho de Joao . . . e a viuva

!

£ claro que zombam de nos — pois trata~se da celebre

viuva, cuja progenitura e bem conhecida. E essa progenitura

sabe muito bem que Joao e este.

Espero que nao tenham mais duvidas quanto a inexisten-

cia dessa impressora. Acho que j^ estao convencidos de que
esse texto foi impresso com um cuidado todo especial, muito
particular mesmo,

Comegam a compreender que, sob o pretexto de profe-

cias e de pressagios, esses versos talvez digam respeito a outra

coisa.

E passam a se perguntar - assim como ja o fiz anterior-

mente — se Nostradamus nao passa de um nome emprestado
em tudo isso.

Alem disso, se procurarem nas bibliotecas, verificarao que
Nostradamus assinou tambem um livro intitulado Tratado dos
Doces de Frutas, com 33 eapitulos, onde se le que essa obra
foi escrita "pelo Mestre Perfeito Nostradamu.s". Basta dizer

isso. E percebemos claramente, quando o lemos, que as recei-

tas de doces, embora compostas com diversas frutas, estao ba-

seadas em curiosas misturas culinarias.

Mas e possivel que nao estejam entendendo o que estou

ihes dizendo e que tudo isso Ihes parega tao sibilino quanto
o proprjo texto em questao.

A I'mica coisa que posso dizer-lhes e o mesmo que diz

Sao Jeronimo, no final de seu "Prefacio Galeatico" da Vulgata,
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a proposito de coisas semelhantes, quando declara que, se nao

se compreende o que ele explica, e so perguntar a alguem

que conhe9a o assunto em questao,

*

A edigao de 1668 apresenta uma data falsa. Alias, todas

as datas mencionadas no texto de Nostradamus sao falsas. O
famoso dia 14 de mar^o de 1547 — no qual baseei-me em
1927 para fazer um calculo — e igualmente falso.

Mas e precise que entendam o que quero dizer com "datas

falsas", Sao datas simholicas, na verdade. Elas sao falsas se as

considerannos absolutas — isto e, como datas historicas. Elas

sao apenas pontes de referenda. Tornam-se verdadeiras quan-

do Ihes acrescentamos ou subtraimos algum numero simbolico,

de acordo com cada seculo. Elas apenas sao corretas quando

se referem a uma indica^ao precisa do texto em relagao a um
fate especial.

Este fato e o de 14 de margo de 1547; esta data e in-

dicada como sendo o principio: basta lermos o que diz a

Carta a Henrique II; isso esta bem claro. Dessa forma, o cal-

culo que fiz e publiquei em 1927 continua oorreto.

Contudo, existem comegos e comegos. Evidentemente, al-

guma coisa comegou no dia 14 de margo de 1927 (data obtida

acrcscentando-se os vinte anos da Lua, de acordo com a in-

dicagao do primeiro verso da quadra 48 da Centuria I).

E existe tambem na historia e decorrer dos seculos um
outro 14 de margo que, da mesma forma que o precedente,

e um notorio comego.

Neste ponto, chegamos ao proprio misterio do texto. Neste

momento, se eu pudesse escrever um nome, tudo se esclare-

ceria.

Entretanto, estamos muito longe desse inicio, assim como

Nostradamus c Henrique 11 tambem, o estavam.

Sera que Nostradamus poderia, na sua epoca, ter oonhe-

cido aoontecimento que marca um inicio nesse texto ?

Se respondermos afirmativamente devemos tambem super

que ele chegou a conhecer toda a manobra dos numeros sim-

bolicos. Pois uma coisa supoe a outra. Adniitatno hi cinlnini

seja bem improvavel, ja que, em todos os outros ("seritos tjiic

assinou e que sao realmente dele, Nostradannis renlmcnlr uflo

parece estar a par dessa manobra, alias muito cMjinpIieiida.

Digamos entao que ele conheceu o acontecimniln cin

questao, Conseqiientemente, ou ele inventou tudo o (|ur di/

respeito a esse acontecimento, ou tinha documeutos (jue Ihe

permitiam indica-lo com detalhes em seus versos.

A unica coisa de que podemos ter certeza e que o pouco

que ele diz sobre esse acontecimento encontra-se confirmado

pelos documentos existentes nos Arquivos Nacionais — os quais

nao foram muito divulgados, pois apenas alguns historiadores

(Michelet, por exemplo) chegaram a cita-los.

Pbrtanto, Nostradamus nada inventou a esse respeito. De-

vemos supor que ele conheceu estes documentos — nao os

mesmos que estao nos Arquivos Nacionais, pois estes sao uni-

ces, mas uma copia destes ou outros documentos que relatem

as circunstancias muito particulares desse acontecimento.

Se ele chegou a conhecer documentos dessa natureza, e

porque estes Ihe foram enviados. Ora, nao nos esquegamos de

que ele era judeu e que esses documentos nao sao documen-
tos hebreus, assim como nao havia nenhum judeu envolvido

no acontecimento em questao.

Que relagao pode haver entre um judeu do seculo 16 e

OS envolvidos num acontecimento ocorrido algumas centenas

de anos antes ? Poderiamos supor que haja um encadeamento

de personagens, atraves dos seculos, responsavel por essa

transmissao ?

fi possivel. Entretanto, esse encadeamento de persona-

gens teria certameute um objetivo mais serio do que a sim-

ples publicagao de profecias, que so servem para divertir as

pessoas,

E por que. nao seria esse um objetivo politico, ja que o

proprio acontecimento foi um aoontecimento politico ?

Realmente, estamos abordando assuntos muito graves.
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Sim, assuntos muito graves.

Em lugar de apenas receber alguns documentos, Nostra-

damus teve em suas maos o texto inteiro, definitivo, tal como
e, com todos os seus "erros", suas letras deslocadas e enfei-

tadas (uma das quais, vista com uma lupa, cont6m um re-

trato) e com toda sua apresentaQao, simples e misteriosa ao

mesmo tempo.

Foi necessario um tempo infinite para que esse texto

fosse escrito. A vida de um homem nao seria o bastante. Foi

precise associar todos os calculos dos numeros simbolicos aos

calculos do sistema cronocosmografico do qual falei em 1927.

Foi preciso conhecer tambem com exatidao a que se referiam

todas as datas hist6ricas — verdadeiras quando se tratava de

acontecimentos — , o que pode ser chamado de "iniciagao",

pois elas correspondem diretamente aos graficos de numeros

— e que, de certa forma, torna-as muito mais verdadeiras.

So OS estiidos necessaries para que essa ultima condigao

fosse preencbida exigem mais de quarenta anos.

fi por essa razao que somos levados a pensar que Nos-

tradamus recebeu este texto, compreendeu tao-somente o que

se referia a sua epoca e que, alem disso, era totalmente

incapaz de saber a que se referia.

Notem que isto explicaria suas divagayoes em seus alma-

naques, assim como suas interpretagoes do texto (feitas a

partir da tradugao para o latim) que seu aluno Ayme de

Chavigny, que foi procurador do rei em Beaune (Costa do

Ouro), acabou publicando sob o titulo de Janus Frangois. Da
mesma forma, poderiamos compreender a atitude de profeta

assumida por um de seus filhos, Michel, aventureiro e desa-

fortunado.

Alias, devo dizer que existe um documento que diz for-

malmente quern e o autor do texto. E este documento e algu-

mas centenas do anos anterior a Nostradamus. Os signatarios

desse documento realmente existiram e seus papeis estao nos

Arquivos Nacionais. Por seus nomes e qualifica96es, e pela

epoca em que viveram, oompreendemos imediatamente que

somente eles poderiam ter sido os autores do texto.
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* Nada mais acrescentarei — a nao ser que eram bem fran-

ceses, o que ha de mais franees em toda a Fran9a.

*

Mas, e a famosa Carta a Henrique 11, nao teria sido escrita

por Nostradamus ?

Claro que nao. Ela e o fio condutor que deve nos guiar
em meio a essa confusao criada pelo entrelagamento dos
numeros — o qual e a base das datas e de todo o sistema

cronocosmografico.

Lembrem-se de que Henrique 11 nunca compreendeu
uma so palavra de todo o texto - nem mesmo Catarina de
Medicis. Parece, alias, que, na corte de Henrique II, so Eon-
sard chegou a compreender alguma coisa, pelo menos segundo
OS versos que se referem a ele.

Estaria esta carta enderegada somente a Henrique II ?

Julguem OS senhores mesmos.

Ela eomega com estas palavras: "Vitoria e Felicidade".

Nao ha nada demais nessas palavras, Mas tomem somente
as duas letras maiiisculas: "V. F.". Todos sabem que isto sig-

nifica: "Veneravel Irmao" (em franees, Venerable Frere).

O papa fala dessa forma quando se dirige aos bispos.

Que eu saiba, Henrique II nao era bispo, nem Nostradamus
papa. Entao ?

Entao, nao havia por que ser tratado dessa forma. Se
houvesse alguma duvida, bastaria que consultassemos o Tra-
tado de Cateau-Cambresis, assinado por Henrique II e Carlos

V. Esse tratado continha clausulas secretas, hoje publicadas,

que se referiam ao compromisso assumido pelo rei da Franga
de fazer com que se obedecesse, no interior do reino, as

estipulagoes do Concilio de Trento. Isso exclui qualquer su-

posiyao dessa ordem.

Entretanto, poder-se-ia objetar, essa explicagao baseia-se

somente nas letras maiusculas, suprimindo-se as que se seguem
e constituem as palavras. £ engenhoso, mas nao se pode pro-

var que deva ser assim.
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Direi apenas que esse e um metodo muito antigo — mais
antigo que o proprio texto — e que esse metodo e uma das

principals malicias usadas pelos hermetistas.

Duvjdam ainda ?

Vou mostrar-Ihes um verso muito bem dissimulado. Esta
numa Centuria especial — uma das que acreditamos estar

incompletas — a Centuria XII, que vem um pouco antes dos

Pressdgios, na quadra 56. £ o terceiro verso da quadra e diz

o seguinte: "Franca grande guerra o mudan9a terriver(^).

Traduzindo-o para o latim, temos: Francia Magnum
Bellum et Mutatio Terrihile. Nao esquegam que a conjun9ao

e e sempre tipografada pela parangona e, por isso mesmo, e

considerada apenas como uma separa^ao, Temos portanto

dois grupos de maiusculas; F. M, B. ~ M. T.

F M B . . , !

Deixemos de lado o segundo grupo; nao interessa saber

de que maneira ele se liga ao primeiro.

De duas uma: ou os senhores sabem a que se referem as

letras F. M. B. ou nao. Se o sabem, devem rec-onhecer que
estou com toda a razao; case contr^rio, estao perfeitamente

autorizados a me considerar um visiondrio.

Tudo isso nao nos explica "o galo".

Pols, na obra que publiquei em 1927, o publico so se

interessou pelo "galo",

Eu ja havia dito, a proppsito da profecia atribuida a Sao

Malaquias, que, em certos casos, o comentarista de um pro-

feta (ou o que pretende se-lo), ou foi enganado ou e sen

cumplice.

fi verdade. Entretanto, se parece que fui enganado, sai-

bam que nunca me deixei levar como um tolo; e as pessoas

(5) O adjetivo grande, no original frances, esta no masculino, para

que a palavra guerra possa ser traduzida por bellum, que e um subs-

tantive neutro.
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que me freqiientam sabem disso, Em nenhum m(»rni>nl(t, dii

rante alguma conversa, cheguei a falar no "galo". I )i7iii jipi'iiiis

ironicamente: "e de se considerar. ."

Mas quantos parlamentares — e alguns outros nljislndos

da politica ativa — acredltaram-se "o galo" I Homvc* lucsiiio,

no Palais Bourbon, um determinado grupo dc dcpiilatlos,

cujo chefe, muito popular e, provavelmente, bastanto anibi-

cioso — e sen talento dava-lhe esse direlto, alias — que, a[>('is

comprar mou livro numa livraria perto do boulevard Suiiil-

Michel, nao liesitou em adotar um nome cujas iniciais cram
C.R. Ora, essas iniciais sao as mesmas que se encontram ua
figura 16 desse volume. Eles nao haviam percebido que vstc

grafico contem um erro astronomico de primeira grandeza: a

dist^ncla citada entre o Sol e Merciirio e impossivel. Mas
quantos astrologos notaram esse erro ?

Talvez eu tenha sido enganado. Nesse caso, teria sido

tolo a ponto de falar tantas vezes de Napoleao e sens tres

trmdos ? Como se eu ja nao bouvesse, anteriormente, passeado

muitas vezes pela praga do Diamante, em Ajaccio, diante do
monumento de "Napoleao e seus quatro irmaos" !

Eu nao terminaria nunca se me pusesse a enumerar os

erros desse tipo contidos nesse volume — e que ninguem des-

cobriu ! Eis o que era preciso criticar, E teriam tido minba
resposta.

Mas so se interessaram pelo "galo". E, doze anos depois,

"o grande escondido nas trevas" ainda nao veio.

Torla eu enganado o publico ? Releiam o livro e verao

que segui pas.so a passo as indicagoes do texto atribuido a

Nostradamus — essas "diretrizes" rigorosas que foi preciso

seguir em 1927.

fi claro que, nessa epoca, eu acreditava que tinha um
dever a cumprir. E talvez ainda o esteja cumprindo, hoje. E,

se tenho um dever, e porque obedego a uma prescrigao.

E claro tambem que, por bem ou por mal, estou sendo

cumplice do profeta. De qualquer maneira, a responsabilidado

e deste ou destes que, atraves dos seculos, determinaram essa

minha cumplicidade.
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De tudo o que eu disse e escrevi em 1927, e necess arto

que se lembrem do segiiinte: falei eventualmente sobre o

poder pessoal e, desde entao, so se fa la nisso; decretos-lcis sao

votados, o que e apenas um comedo c existem outras nagoes
vlzinhas que sao chamadas de "totalitarias"; assinalei tambem
a possibilidade de uma decadencia do atual regime franees

e, agora, parece evidente que o regime esta em perlgo.

Seguindo-se as "diretrizes" torn eei das pelo texto, e natu-

ral que se pergunte: Nostradamus qitis enganar sen publico?

Mas se nao e Nostradamus o autor desse texto, somos
levados a concluir que o engano desejado e de dimensao muito
mais ampla que a de uma simples profeeia,

Nesse caso, o quc^ no,s i'oi reser^^ado para o futuro e, so-

bretudo, para o futuro imediato ?

Como a Carta dita a Henrique 11 e o iio condutor do
encadeamento dos acouteeimeutos, devcmnos eonsnlta-la.

La esta escrito: "E sera feita paz universal entre os lui-

manos, e sera libertado {no masculino) a Igreja de Jesus

Cristo, enquanto cjue os Azostaos quercrao misturar o mel com
o fe] e sua pestifera sedugao e isso sera perto do setimo

milenio".

Embora a frase eontinue, paro a eita^ao aqui. O resto

que se segue exigirJa muitas ex pli canoes e, alem disso, refere-se

apenas as circunstaueias especiais do acontecimento anuii-

ciadoC^),

Devemos observar que esse trecho pode ser comparado
eom a idtima frase da profeeia atribuida a Sao Malafpiias, que
e muito eonheeida, alias.

E iniitil tecer liipoteses sobre esse assunto, Todas elas ja

foram estudadas,

Ova, trata-se de um fim; o futuro que ai se anuncia nao

e futuro imediato.

Constatamos que "a Igreja de Jesus Cristo sera libertada

de suas atribulagoes". Entao as pt^rseguigoes terminarao v

Petrus Romanus sobrevivera. Poderiamos somente nos per-

(6) A palavra Azostdo, que se encontra no plural na frase citada,

e tirada do grego. Significa; "que nao tern cinto" ou oniamento do
tipo do cinto.
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gui?tar se se trata da "Igreja" tal como a conhecemo.s hojc -
pois ha um masculino inquietante (o adjetivo Hheriarh).
Contudo, nao insistamos nisso.

Notemos que se trata da "pax universar. Portanto, se
essa paz e universal, devemos pensar que a guerra que a [ire-

cede tambem sera universal.

NoteiTios tambem que, algumas linhas acima, a texto lala
"do supracitado reino do Antecristo".

Nao divaguemos, por favor! Existe uma lenda sobre o
Antecristo. S-e tivesse tempo, Ihes contaria. Tudo o que gos-
taria que obsei-vassem e que esta lenda ap6ia-se num erro de
leitura de uma Epistola de Sao Paulo: la esta escrito Ante-
Cristo e, geralmente, pensamos no Anti-Cristo.

A primeira expressao significa antes do Cristo e a se-
gunda contra o Cristo. Esta ultima prevaleceu: ela parecia
]ustificar as catastrofes que acompanham a vinda de.sse
personagem, o qua! pode muito bem ser coletivo e tambem
simbolico.

De qualquer maneira, trata-se de um agitador,
Nao nos

'
impressionemos com essa aparencia de data que

tern a expressao "setimo milenio".

Nao se trata do ano 7 000. Ao contrario, trata-se do
numero sets mil - que deve ser considerado de acordo com
a numeragao das quadras no encadeamento das chaves nume-
ricas. O que e completamente diferente.

Posso dizer - pelo estudo do texto - que este famoso
Ante-Cristo (chamado segundo, porque ja houve um antes
dele, segundo o texto, que foi muito anterior a Jesus Cristo)
e, conseqiientemente, todas essas perturbagoes, nao esperarao
o ano 7 000 para surgirem (pelo menos, nao tanto tempo).

Se querem saber quando essas eoisas aoonteoerao, e muito
simples: consultem o que se diz sobre isso nas ultimas pres-
crigoes da Profeeia de Sao Malaquias (

^ )

.

Os dois textos sao inteiramente concordantes.

Entretanto, embora eu saiba como e por quern foi escrito
o texto assinado por Nostradamus, ignoro totalmente quern
possa ter redigido o texto atribuido a Sao Malaquias.

(7) O Destino da Europa (Edigoes Dangles).
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OS SEGRED03 DAS PROFECIAS

Existe, positivamente, um "segredo de Nostradamus".
Mas existe tambem, positivamente, um "segredo de Sao

Malaquias".

Evidentemente, tanto um quanta o outro nao sao nem os
autores nem os redatores das profecias que Ihes deveriam ser
normalmente atribuidas devido as assinaturas mencionadas.

Sao Malaquias existiu; Nostradamus tambem.
O primeiro foi, certamente, um santo, na verdadeira acep-

gao do termo. O segundo foi um homem notdvel, com toda a
for^a dessa palavra.

Tanto um como o outro poderiam, sem duvida, negligen-
ciar OS textos que levam seus nomes ~ pelo menos, e licito
que imaginemos isso. Sua sabedoria os autorizava a agir assim.

Mas parece estar provado que eles nao fizeram isso. Os
documentos sao formais no que concerne a Sao Malaquias. E
sao suficientes oomo prova no caso de Nostradamus.

Deve-se compreender que o texto que traz a assinatura
de Nostradamus - que era judeu - deve ter-lhe chegado as
maos per uma filiagao curiosamente enigmatica de personagens
- certamente cristaos - ap6s muitos seculos. Entretanto, Nos-
tradamus declarou-se autor desse texto, ainda em vida.

'

Sao Malaquias, ao oontrario, nao fez nenhuma declara9ao
desse tipo. Entretanto, sabemos que, mesmo se o tivesse que-
rido fazer, nao teria podido - seu texto so foi oonhecido apro-
ximadamente cinco seculos apos sua morte.

Se existe um segredo na transmissao desses textos, como
a publicagao de um texto ja existente por outro autor, Nos-
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tradamus e cumplice: ele assinou autenticamente; mas Sao

Malaquias nao; nao tern nada a ver com o caso,

Portanto, quern divulgou o texto atribuido a Sao Mala-

quias permanece desconhecido. £ bem provavel que nunca
conhe^amos: nao ha nenhum indicio de quem poderia te-lo

feito. Nao ha nenhum suspeito. As pesquisas — eu ia escre-

ve-las — devem ser abandonadas.

*

Pelo menos administrativamente, a questao esta, acredito,

elucidada.

Materialmente, sim — moralmente, nao.

Pois, enfim, um enorme ponto de interroga^ao paira sobre
todo esse estudo, atormentando o espirito e torturando-o de
maneira obsessiva; por que este segredo impenetravel, o que
significa e sobre o que e ?

Por que?

E simples. A razao reside no fato de que esse estudo

parece bem apresentado e perfeitamente concluido, mas foi

escrito como se o diretor do mmisterio quisesse se desemba-
ragar de um caso desagradavel, enviando uma nota a sen

ministro.

O ministro nao percebe isso. Existe algum ministro que
esteja a par desses detalhes administrativos ?

Felizm-ente; existe o gabinete do ministro ! Nele existem

agentes muito eficientes — que parecem menininhos compor-
tados, prontos a aceitar todas as desculpas e todos os subter-

fugios — , mas que, um belo dia, acabam dizendo ao senhor

elegante de brilhantina nos cabelos; "Mas, men caro amigo,

seu relatorio nos fala de cumpHces, mas nao se sabe quem e

o culpado !"

Evidentemente, deve haver um culpado.

Este culpado, no oaso, foi quem escreveu o texto que

outros assinaram ou divulgaram anonimamente.

Para deseobrir o segredo e preciso encontrar o culpado.

Seu nome sera revelado se ele nao for uma pessoa muito co-
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nhecida ou protegida por gente importante — que pode criar

aborrecimentos indiretamente - ou se o interessado nao estiver
ligado a certos negocios que, por si so sao oomplicados e
mesmo perigosos quando resolve-se interferir.

Enfim, talvez seu nome seja revelado a imprensa, com
a condigao de que nada mais seja revelado.

O funcionario amavel e eficiente que redigiu engenho-
samente a conclusao do relatorio pode ter oerteza de quem seja
o culpado. Pois seria um erro muito grave imaginar que os

diretores de ministerio nao sabem mais do que as notas que
ditam-e assinam. Muito ao contrario, so eles conhecem ver-

dadeiramente os cases de seu "departamento" (expressao pro-
pria do ministerio ){').

Entao, se o nome do culpado nao deve ser transcrito para
papel, mesmo que este seja confidenoial, o diretor so o

pronuncia verbalmente.

E so tres pessoas conhecem este nome: o diretor que o

revelou, o chefe de gabinete que o ouviu e o ministro a quem,
para concluir o caso, o chefe do gabinete o revelou.

Depois disso, ninguem mais tocara no assunto.

Quando as pesquisas forem divulgadas e, por isso mesmo,
for precise dar a impress ao dc se estar dando satisfagao ao
publico, um comunicado e redigido e publicado pela im-
prensa. Esse eomunicado conta uma historia: as pesquisas

conseguiram
. . . e agora temos certeza de que... de agora

em diante, ninguem podera entregar-se a atos que. . . etc.

etc. . . . Esta literatura e uma farsa ~ assim como as historias

de Nostradamus e do suposto Sao Malaquias.

Entretanto, esta farsa esconde uma verdade. E esta ver-

dade torna-se um "segredo de Estado".

Mesmo depois de muitos seculos, os segredos de Estado
permanecem ignorados — a menos que, numa carta par-

( 1 ) Trata-se, nesse caso — para o publico pouco a par da lingua-

gem administrativa que se fala nos bastidores — de uma abreviapao do
termo oficial "departamento ministerial". Este deveria aplicar-se so-

mcnte a ministerios; mas emprega-se, as vezes, para indicar uma sim-
ples diretoria de administragao central.
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ticular, mais tarde, quando o caso foi totalmente esquecido,

uma das tres pessoas infomiadas resolva fazer confidencias a
algum amigo intimo. Os historiadores que encontrarem, por
acaso, o testemunho escrito dessas confidencias poderao —
embora isso sejam so suposigoes — descobrir habilmente

alguma alusao numa frase de apar^ncia inofensiva, enfiada no
meio de uma exposigao didatica.

Ora, isso e pure esoteriSmo — esoterismo govemamental,
sem duvida, mas tao ou ma'is oculto quanto tudo o que cons-

titui ocultismo.

Pois so ha segredo naquilo que e verdadeiramente muito
intimo. Assim sendo, cada um de nos tern seu esoterismo

particular, que uma pessoa — e, mais raramente, duas outras

pessoas — oonhecem.

A verdade — isto e, a verdade hist6rica — comega com
o "comunicado" mais ou menos oficial. E cada um de nos

sempre faz um comunicado desse tipo — quando fala a um
terceiro sobre aquilo que, no fundo, nao o interessa.

Compreendem entao por que Frederic Masson, para ci-

tarmos apenas ele, dizia que havia "oculto na historia" ?

Compreendem tambem por que Xavier de Maistre dizia

"que a partir do momento em que apareceram os historiadores,

a historia acabou" ?

Sem querer exagerar, creio que esse ponto foi levantado

por mim em meu livro sobre o Segredo de Nostradamus.

Existe, necessariamente, um culpado. Mas existe tambem
um velho adagio juridico que nos leva a refletir, ja que nao
conseguimos encontrar o culpado: is fecit cui prodest. O que
pode ser traduzido assim: quern fez, aproveitou.

Entao, refHtamos. Quern poderia tirar proveito dessas

redagoes especiais das profeci as ? Como se tratam de profe-

cias sobre o futuro, e precise retificar a pergunta: quern po-

deria, num determinado momento no tempo, encontrar-se em
situagao de tirar proveito disso ?
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Certamente, poder-se-ia replicar que um culpado no fu-

turo nao pode ser considerado culpado; pois, por definigao,

este deve sempre estar no passado: e sempre anterior ao fato

considerado.

Evidentemente — mas estamos num terrene muito espe-

cial, numa ordem de ideias fora do comum. Existe uma
especie de solidarledade que se estabelece, apesar do tempo,

entre o que anuncia algo no passado e aquele que dela se

aproveitara muito tempo depois. E como se a culpa em questao

estivesse dividida em duas, cada metade separada por muitos

seculos, O tempo, no caso, nao interessa. fi a utilidade da

coisa que interessa; esta utilidade escapa ao tempo: ela e,

poder-se-ia dizer, eterna.

Tento fazer com que compreendam. Nao posso ir mais

longe.

De qualquer maneira, espero que vejam agora as pro-

fecias, pelo menos algum as, nao apenas como um "diver-

timento".

fi claro que nao e dificll constatar que, com excegao de

algumas profecias — que podem ser verificadas uma vez que

a predigao se realiza — , com excegao, portanto, das verda-

deiras profecias, entre as quais estao as profecias biblicas e

OS Evangelhos — inclusive as que anunciaram claramente o

Messias — com excegao daquilo que seja autentica e verdadei-

ramente uma profecia, todas as outras tern um valor muito

relative

.

Nao devemos partir do principio que oonsiste em classi-

ficar as profecias segundo sua origem. Que sabemos dessas

origens ? E nao e porque algumas sejam tidas como sagradas

que devem ter alguma preferencia em relagao as outras.

Sabemos realmente quern redigiu os Evangelhos ? Nin-

guem o disse, ninguem falou sobre isso. Ai tambem existe um
"segredo de Estado"; e so tres pes.soas devem conhece-lo.

Trata-se, sempre, de um segredo de autoiidade superioi-, e so

uma trindude de alias personalidades o conhecem. Quando
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falamos de misterio, em relagao a esse assunto, temos toda
a razao.

Urn comunicado desse tipo declara simplesmente; "Tal
Evangelho e segundo tal apostolo". E verdade, mas trata-se

de uma assinatura franca e corretamente dissimulada, Ne-
nhum apostolo disse: eu sou o autor de tal Evangelho. Ele
somente deixou que dissessem — e nao deixa de ser verdade
que tal Evangelho esta escrito de acordo com seus documen-
tos, pois um testemunho e sempre um documento.

Alem disso, existe o Apocalipse para nos explicar.

Apocalipse, em grego, quer dizer "revelagao".

Mas quern e capaz de compreende-lo ?

Chegados a esse po'nto do presente livro, apos estudarmos
e refletirmos sobre todas essas ideias, aconse]ho-os a esoutarem
aquele que, tendo refletido madura e longamente antes de
apresenta-Ias aos senhores, podera mostrar-lhes alguma luz

sobre o futuro.

Uma luz, na medida do possivel, consoladora.
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DE COMO A ESPERANCA CONSERVA-SE TENAZ
APESAR DOS TERMOS ALARMANTES

DAS PROFECIAS

Espero que o leitor dessa obra reconhe^a, agora, que nao

sou destes que admitem qualquer coisa, de qualquer maneira.

Acho bem possivel que se possa ter uma confian^a quase

cega em mim.

Mas nem por isso deve-se supor que eu tenha a menor
ilusao sobre isso,

Nao e confian^a em mim, nem no que quer que seja, que

leitor deve ter: e confianga em si mesmo, em sua pr6pria

razao.

Gyp, uma mulher muito espirituosa, que conhecia muito

bem o mundo, diz atraves de um de seus personagens;

"Tenho pena das pessoas que acreditam no que Ihes dizemos r

que seguem os conselhos que Ihes damos".

Isso nao se aplica s6 a nossa epoca, mas a todas as outras.

fi preciso saber ler; pois "saber ler" e refletir, e ser n6s

mesmos, e confiar somente em nossa propria razao, e a total

expressao da liberdade humana.

Ora, atualmente, so os tipografos sabem ler.

Nao digo isso para agradar os tipografos que compuseram

estas linhas, eu nao os conhego, Mas conheci muitos tipografos

durante minha vida e, no sen ambiente, sob o ruido ensurde-

cedor das rotativas, nessa atmosfera de imprensa onde o pen-

samento de um autor aciona a trepida^ao das maquinas, onde

isto que matematicamente chamamos de "energia" foi dotado

de "ideia" por um cerebro e transforma-se em trabalho.
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£ entao que o tipografo compoe o que o autor escreveu.

Le manuscrito frase por frase, palavra por palavra, letra por
letra. Le. . . e corrige.

Em primeiro lugar, corrige a ortografia. Francois Copee
que, como membro da Academia Francesa certamente cola-

borou no famoso "Dicionario", elaborado por essa companhia
ha mais de um seculo; Frangois Copee, com sua ironia de jor-

nalista, escreveu num artigo "a ortografia sao os tipos". Mas
OS "tipos" nao sao somente a ortografia: sao tambem, e muito
freqiientemente, o "bom senso". Quantas vezes nao nos per-

guntam; "Mas o que e que o senhor quer dizer com isso ?

Nao da para se compreender !"

O tipografo leu; e e assim que devemos ler: com a ma-
xima aten9ao,

E porque leu, refletiu. Pois, ao lado das "formas" con-

tidas na composigao de um artigo, de um capitulo de livro,

estao, bem a seu lado, sobre o "marmore", outras "formas",

que se referem a outros artigos e outros livros; ele faz com-

paragoes. Ele nao le apenas uma coisa, mas varias. fi sua

profissao. Tern oportunidade de pesar os pros e os contras e

de ter opinioes justificadas.

£ claro que — ha uns cinqiicnta anos — poder-se-ia con-

sidera-lo um terrivel "anarquista"; assim oomo hoje e chamado
de "abominavel sindicalizado". Simplesmente porque ele nao

"pensa como todo mundo". Por ter refletido um pouco mais

que OS outros.

Por outro lado, entre o autor e os tipografos, que com-

poem sua obra, existe 'sempre um acordo — quase sempre

subentendido, mas indispens^vel.

Nessas coudi§oes, nenhum livro dos hermetistas da Re-

nascenga poderia ter sido impresso sem grande cumplicidade

com OS tipografos —, e isso desde Gutemberg, passando por

Elzevir e todos os Etienne Dolet. Da mesma forma que as

catedrais so puderam ser construidas com a estreita colabo-

ra9ao dos magons.

O magon sabe muito bem se a constru^ao que Ihe foi

feita e solida. Ele nao se colocaria sob um teto que pudesse

desmoronar.
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O tipografo nunca levara para casa um jornal, uma revista

ou um livro que sirva somente de papel de embrulho.

Tanto um quanto o outro sacodem os ombros quando
Ihes falamos de publico. O publico "acredita naquilo que Ihe

dizem e segue os conselhos que Ihe dao".

Por outro lado, reconhego que, se nao fosse assim, a pu-

blicidade nao seria possivel.

Todos OS publicitarios sabem que existem dois tipos de pu-

blicidade: a boa e a ma. Sabem tambem que a boa publici-

dade nao e sempre a que traz mais lucro para o vendedor,

mas a que, divulgando um produto "bom por si mesnio", per-

manece por muito tempo na memoria do publico, Pode ser

que publico — mesmo o mais informado — de credito mo-
mentaneamente aos astuciosos raciocinios que Ihe sao apresen-

tados; mas nao o fara por muito tempo. Isso nao implica em
que tenha perseverar-se nessa credulidade, ingenuamente pue-

rll, que e apanagio exclusivo dos tolos.

Pois e muito importante fazer parte do publico — sobre-

tudo quando o publico goza da liberdade de pensar.

Esta e a mais preciosa de todas as liberdades: ela ex-

prime verdadoiramente a dignidade humana. Tern como oon-

seqiiencia direta a liberdade de exprimir o pensamento pela

palavra numa conferencia ou pela divulgagao de colsas

escritas.

Como dizem os ingleses, os franceses tem "o defeito de

querer vender carvao em Newcastle". Se por acaso conlie-

cei'em esta negra cidade da Gra-Bretanha, logo perceberao o

absurdo da coisa. Ha carvao por todo lado: respira-se carvao,

come-se carvao.

Nao me fagam repetir Talleyrand, outro ironistai "A oon-

versagao, em suma, e a arte de aprender com os outros o que

sabemos melhor do que eles".

Por que o publico quer sempre parecer mais informado

do que aquele cuja competencia nao pode ignorar ?
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Se voce e um medico excelente, nao se creia um grande

pintor
J

so porque um de seus colegas tern uma colegao de

quadros.

E se voce for um pintor de talento, nao se imagine com-

petente em terapeutica, so porque um de seus colegas fez

uma opera9ao na faculdade de medicina.

Conhego essa desculpa; Rafael, o ilustre Rafael, serviu-se

dela para fazer uma celebre caricatura. Nela, ve-se um pre-

gador de cartazes, sacudindo seu pincel de cola e gritando:

"Ancli'io son pittore !" Isto e: "Eu tambem sou pintor I"

Os medicos sabem muito hem que nao e o bisturi que faz

o cirurgiao.

Nao pensem que tudo o que esta sendo dito agora seja

apenas "enchimento" — , ou um acessorio sem nenhuma relagao

com o que ja foi dito e observado e com o que se espera que

eu demonstre,

Escrevo para que entrem um pouco em si mesmos, para

que, uma vez instalados solidamente em suas consciencias, fa-

gam apelo somente a sua propria "razao", este magnifico ins-

trumento intelectual do qual somos dotados e que faz de nos,

liomens, isto e, os seres mais evoluidos da natureza.

Escrevo isso para que nao aceitem minhas palavras sem

pesa-las ~ para que as recusem se elas nao estiverem de acor-

do com seus sentimentos, com suas convicgoes, ou mesmo com
seus interesses — para que as critiquern, confroritando-as com
que sabem ou venham a saber — para que, enfim, formem

uma opiniao pr6pria e totalmente justificada.

E o unico meio de se manter uma conversagao a serio.

*
^ *

Continuemos, entao, nossa conversa.

Acham que isso pode continuar assim por muito tempo ?

Estou certo 4e qve nao; e sou da sua opiniao.

Se isso tivesse que durar por muito tempo "assim", seria

precise dizer que, daqui a dois ou tres seculos, estaremos no-
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vamente no mesmo ponto; que veriamos sempre as coisas do
m^smo jeito; que nao teriamos avangado em nada; que conti-

nuariamos a ter os mesmos habitos, a usar as mesmas roupas

e em nada teriamos evoluido socialmente; que iriamos sempre
ao cinema, usariamos o mesmo penteado e a mesma calga ou

o mesmo tipo de vestido e que as condigoes seriam sempre as

mesmas para o comercio, para a industria e para o trabalho.

Mas suponhamos por um instante que, em lugar de estar-

mos no ano de 1939 depois de Cristo, estivessemos em 1939

antes de Cristo.

Podemos utilizar o mesmo raciocinio de certos amigos

nossos que gostariam que "isso mudasse", mas nao de maneira

brusca, de maneira que "isso mudasse, mas sem mudar".

Entao, no fundo, "isso nao mudaria muito"; e o principal,

isto e, OS costumes e a maneira de pensar — , tudo o que cons-

titui nossos bons e queridos habitos — continuariam os mes-

mos, E nos vestiriamos sempre da mesma forma, porque a

roupa e, sem duvida, a marca exterior de nossos habitos.

fi normal ver-se homens com vestidos compridos no me-
tr6 ? Mulheres seminuas, cobertas de colares e pedrarias, es-

perando o 6nibus ? Com roupas assirias ou egipcias ?

Seria um carnaval.

Com efeito ! Seria um verdadeiro carnaval se, dentro de
dois ou tres seculos, "isso continuar assim". Nada seria tao "mo-

derno", como se diz.

Poiianto, e precise que "isso mude".

Temos todos a mesma opiniao, nao e ?

Entao nao seria melhor que nos ocupassemos dessa mu-
danga ao inves de nos esforgarmos para que "nada mude" ?

Gastar nossas forgas, e mesmo nosso dinheiro, paia man-
ter um estado de coisas, destinado a mudar, nao seria ir contra

o bom senso ?

Quando queremos mudar de casa, a primeira coisa que
fazemos e preparar tudo para a mudanga.

Nada mais verdadeiro. So que, antes de mais nada, e pre-

cise arranjar alojamento. E essa e a primeira dificuldade.

Estamos no caminho certo: e precise que se tenha um lu-

gar para onde ir para pedermes mudar, Mas este e um pro-
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blema facil de ser resolvido: existem agendas especiais para
esse fim.

Podem sorrir. A mudanga em questao e apenas uma me-
tafora; pois trata-se de mudar a sociedade, e, num certo

sentido, a pr6pria civilizagao, transportando-a para outro lii-

gar, dando-lhe um outro "habitat". Ora, nao existem agendas
que providenciem isto. Ninguem possui a lista de apartamen-
tos vagos para a humanidade.

Que sabemos sobre isso ?

Nao seria este o papel de certos profetas —, o suposto
santo Malaquias, Nostradamus, tantos outros e, notadamente,
Ezequiel, Jeremias, Isaias e Sao Joao, no Apocalipse e ainda
outros, de paises mais longinquos e epocas mais remotas ?

Ja houve outras "mudangas" na historia da civilizagao, ou-
tros momentos em que foi necessario procurar um "habitat"

conveniente.

E, certamente, foi precise dirigir-se as "agenoias" — isto

e, consultar os textos profeticos.

Senao, de que serviria predizer a chegada do Messias, por
exemplo ? Se fosse apenas para "surpreender o publico", nao
teria sentido nenhum: o cristianismo ja "surpreendeu" muito
e ainda smpreende, quase vinte seculos depois de seu nasci-

mento.

SerA possivel imaginar que o cristianismo surgiu a to a,

ao acaso de alguma intui^ao, alimentado por algumas pessoas

gastas, sem instm9ao, sem duvida muito devotadas, nem sem-
pre muito doceis, m^s realmente convencidas; e que tudo te-

nha acontecitlo so porque, um belo dia, o Espirito Santo des-

ceu sob a forma de "linguas de fogo" ( Pentecostes ) sobre essas

inteligencias desprovidas de qualquer cultura para comunicar-
Ihes a chama da fe ?

£ precis compreender o que isto significa e, sobretudo,

considerar o efeito dessa operajgao do Espirito Santo sobre o

intelecto.

Pois e muito bonito dizer que "a fe move montanhas", mas
e importante saber tambem por que meio material.
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^ A fe, dizem, foi suficiente para que se construissem as ca-

tedrais. fi possivel que ela tenha "incitado" a construgao das
catedrais. Mas foi preoiso arquitetos, operarios; uns faziani a

planta, calculavam a resistencia dos materiais; outros talhavam
a pedra, dando-lhe forma. A fe nada tern a ver com tudo isso:

tudo isso e ciencia.

£ precise ter para onde ir, antes de uos mudarmos.

VIas prefeririamos morar num imovel |a construido ou
mandar construir outro ?

Se nos mudarmos para um imovel ja construido, e muito
provdvel que nosso novo apartamento seja muito parecido com
o, antigo

: a arquitetura dessa nova habitagao nao sera muito
diferente da arquitetura da casa que vamos deixar; e, se con-

servarmos os mesmos moveis, o que tera realmente mudado ?

Positivamente, nao havera nada de novo.

Devemos, entao, construir ?

Dessa forma teremos, incontestavelmente, todas as novi-

dades que quisermos. E poderemos dizer que mudamos real-

mente.

Muito bem. O terreno, nos ja o temos: e sempre o mesmo,
— e onde a civilizagao constroi suas casas, instala-se e orga-

niza seu estado social.

O que nos falta entao ?

Dinheiro.

Dinheiro em primeiro lugar. Salomao ja nos havia feito

observar: "Tudo e dinheiro"; e Salomao sahia. do que estava

falando: ele oonduziu uma etapa da civilizagao hebraica e man-
dou construir o Templo.

Bem. E de quanto precisamos ?

Qualquer um respondera que o prego de um imovel de-

pende da massa da constru9ao em questao.

Que queremos fazer ? Uma civilizagao nova, nao e ? Tao
extensa quanto possivel, nao e? Tao justa, confortavel, agra-

davel e magnifica quanto possivel ?

Um edificio fantasticamente belo, formidavelmente

grande ?
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Mas para isso seriam necessarios milhoes e milhoes de li-

bras esterlinas !

Nos as temos ?

Mao; eotao iiao falemos mai.s nisso.

:';

Pensemos assim: estamos diante de uma alternativa.

Dificilmente isto acontecera e o mundo se desintegrara

pouco a pouco e acabara se tornando inabitavel, Seremos obri-

gados a abandonar nosso apartamento, isto e, o cantinho de

civiliza^ao que nos proporciona hoje uma existencia razoavel;

e partiremos, pois a civiliza^ao inteira tornar-se-a insuportavel.

£ como se nosso apartamento nao tivesse mais portas, nem
teto; c que ficassemos expostos a todos os tipos de perigos.

Ii'iamos, talvez, para o deserto, para encontrar um pouco de

tranqiiilidade, E, entao, estaremos em tao negra miseria fisica

e intelectual, que desceremos insensivelmente a condigao do

animal degenerado por crueis privaQoes e degradado por preo-

cupagoes vulgares.

E nao digam que isso e impossivel. Nao afimiem que essa

eventualidade nunca acontecer^. Consultem a historia da Fran-

9a e vejam o que aconteceu com a esplcndida civilizagao galoj:

romana, feliz e desenvolvida, apos a invasao dos barbaros (
^ )

,

Vejam o estado lamentavel da Galia no tempo de Brunehaut

e Fredegundo, um pouco mais tarde, Vejam e reflitam.

( 1 ) Foi sob a domina^ao dos antigos romanos que a Galia tornou-

se o verdadeiro jardim que e atualmente. As vinhas do Bordelais, da

Bourgogne e da Champagne datam dessa epoca. A eozinha galo-romana

inventou os pates de figado do Perigord, Comiam-se "escargots", assim

eomo sao hoje preparados na costa de Dijon. Os semeadores de

Limoges ja utilizavam caminhoes de seis rodas para o transporte de

mercadorias e tambem de turistas. Estes visitavam o vale do Reno
onde OS hoteleiros da regiao — ja nessa epoca ! — os acolhiam em ha-

bitagoes enfeitadas com colunatas. Jogava-se futebol, exatamente como
hoje em dia; toinava-se aperitive bebendo-se os vinhos da costa de

Perpignan; e faziam-se ate apostas para saber-se quern ia pagar! A
\ida era boa. A Galia era rica, tranqiiila, feliz. E, logo ap6s, sobre-

\'eio a atroz, ;sanguinaria e brutal decadencia sob as maos dos barbaros

merovingios. Leiam August!n Thierry, ,'
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Mar poderia acontecer o contrario ?

Certamente, pois tambem existem momentos de renasci-

mento na hi.storia, Entretanto, nesse caso, isso significa que
tudo j'a estava determinado, preparado de antemao, isto e, de-

cidido, para que, no momento exato, tudo estivesse pronto: o

dinheiro, oh homens, a.s circimstancias.

Falando mais claramente: e como se, possuindo dinheiro

siificiente para a construgao, arquiteto ja estivesse com a

planta prontinha, com uma equipe de operarios e mestres-de-

obra a sua disposi^ao, csperando apenas um simples sinal para

comegar a trabalhar.

Nessas condigoe.s, .so falta construir.

Admitamos essa e.speranga a]i^dadora ! VI as corno poderia

acontecer isso ?

Sem duvida, levando em conta e.sses primeiros meses de

1939, e impossivel imaginar como aconteceria tal mtlagre.

Sem duvida, os homens nao parecem disp-ostos, nesse mo-
mento, a construir que quer que seja, Seus interesses sao mui-

to pequenos, muito mesquinhos, restritos a sen proprio egois-

mo. Vlas seria preciso muito pouco para que eles saissem de

suas cascas: a bumanidade, apesar de tudo, esta melhor do

{jue aparenta !

Sem duvida, tambem, o arquiteto poderia sair de sen ni-

nho. Deve existir em algum lugar, em algum canto retirado,

imi desconhecido capaz de dirigir os trabalhos. A instrugat) e,

atualmente, bastante desenvolvida para que se po.ssa dcsco-

brir um bom arquiteto.

Vlas, e o dinheiro ? l^ois, em primeiro lugar. e preciso ter

dinheiro.

Ora, essa e.speranga ainda nao pa.ssa de um sonlio ! fi di-

ficil imaginar como ajmitariamos toda a soma necessaria,

Entretanto, quero record ar-lhes um fato do pa.ssado.

No dia seguinte ao nascimento de Jesus, vieram o.s reis

Vlagos. Eram o.s reis Magos da Persia. Eles certamente des-
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cendiam dessa antiga "Inicia9ao", que e eterna — , essa especie

de companheira dos altos estudos terrestres, que esforga-se por

evitar que a humanidade perca, algum dia; o fio de Ariadne

das verdadeiras tradigoes, que constituem a base indispensa-

vel da ciencia, da arte e do aperfeigoamento social. E tinham

como preocupa^ao apenas o belo, a verdade e o bem (-).

Esses reis Magos trouxeram presentes para o Menino Jesus

" ouro, incenso e mirra.

Ouro e perfumes — , ouro de odor agradavel

!

Eles tinham ouro. Dispunham, evidentemente, das minas

de ouro da Asia. Reparem no que dizem hoje os petrografos

e OS engenheiros peritos em minas, que estiveram na Asia para

calcular suas riquezas minerais.

Lembrem-se que o ouro e um fator importante nos movi-

mentos da humanidade. Lembrem-se que as minas do Laurium

deram a Grecia o desenvolvimento literario e artlstico que a

glorificou e que, se examinarmos bem as coisas, esse desen-

volvimento apoiava-se numa prosperidade comercial e banca-

ria. Lembrem-se que os tesouros dos persas, tornado por Ale-

xandre, 6 Grande, foram sufieientes, em materia de ouro, as

necessidades da Europa ate a descoberta do Peru; e que o

ouro que circulou, no fim do Imperio romano e durante toda

a Idade Media, nao era outro senao esse ouro da Persia.

Compreendem entao o significado dos reis magos ?

Sem eles, sem seu dinheiro, o cristianismo nao poderia ter

existido: a civiliza9ao nao poderia ter mudado e se tornado

melhor.

Ou tudo isso aconteceu unicamente por intui^ao, por aca-

so, sem piano preconcebido e as cegas; ou, entao, em vir-

tude de previsoes precisas e categoricas,

fi sabido - embora isso nos parega surpreendente — que

cristianismo se propagou com uma rapidez inexpUcavel. Es-

tabeleceu-se, por assim dizer, num piscar de olhos.

Os apostolos, OS discipulos e os primeiros adeptos viaja-

ram, fizeram propaganda.

(2) Sobre esse ponto, o Formuldrio de Alta Uagia da araplos esck-

recimentos sobre o que eram exatamente os "Reis Magos".
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Mas essas viagens, raesmo que fossem a pe, nao custavam
nada ? A propaganda, por mais devotada quc> seja, podc ser

feita sem mn tostao ? Dt^sde quando ?

*
**

Nao pensem que esses magnificos fundadores da civiliza-

9ao eram apenas sonliadores orientados somente pela fe ~, de
grande talento, e verdade, mas perdidos nas alturas de uma
metafisica e de uma moral em que o brilho das verdades re-

veladas Ihes cegava a inteligencia em rela^ao as necessidades

terrestres.

Eles eram tao praticos quanto nos. So que nao o procla-

mavam a todo instante, eis tudo ! Era natural que eles fossem

praticos.

Alias, se nao o fossem, nao teriam vencido: e obvio. Ora,

eles venceram.

E so examinar com cuidado como tudo comeQOu: fa9am
suas proprias pesquisas e observem como foi feito o "negdcio".

Certamente, e preciso abstrair essa aura altamente poetiea

que envolve os fatos. Sei muito bem o quanto isso e dificil.

Varios historiadores se deixaram levar; os exegetas mais raoio-

nalistas enganaram-se totalmente. Mas os evangelistas nunca

enganam quern parte de uma petigao de principio: eles dizem
a verdade, a pura verdade — mesmo que sejam excelentes her-

metistas e so permitam que se compreenda aquilo que deve

ser compreendido.

Na revelagdo do Apocalipse, Sao Joao repete sem cessar:

"Que aquele que tern ouvidos ouga !" Vlas, geralmente, nao

se ouve nada, pois Davi ja havia gritado: "Eles nao terao

olhos e nao verao nada; nao terao ouvidos e nao ouvirao

nada
!"

fi preciso ver as coisas de uma maneira pratica; e preciso

entender o que se quis dizer.

Pode ser que tudo isso seja um milagre. Mas como acon-

tece milagre ? O "meio" do milagre e sempre a natureza.

Nesse caso, sao os homens, constituidos exatamente como nos.
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E assim tudo se explica, francamente, categoricamente,

sem retic^ncias nem subterfugios.

Mas quase sempre acreditamos nas reticencias e nos sub-

terfugios.

Falamos da surgimento do "galo" em 1927; lembram-se ?

Nao procuramos o "galo" ? E, mesmo sem confessa-lo aber-

tamente, sem proclama-lo publicamente, nao chegamos inclu-

sive a tentar "fazer um galo", formando certos gmpos, mais

ou menos declarados ou reconhecidos, escolliendo este ou aque-

le chefe, politico ou nao, habilidoso ou nao, que seria, em cir-

cunstancias favoraveis e com um pouco de publicidade, o

"galo" ?

For acaso imaginamos que Carlos Magno, Hugo Capeto

e Napoleao foram "feitos" pelo destino ? Ou achamos que os

ap6stoIos "fizeram" o Cristo ?

Nao estariamos, hoje em dia, analisando o problema de

maneira inversa ?

Entretanto, o Evangelho estava la, indicando para que lado

era preciso olhar.

O pescador Cefas, simples e ignorante como as carpas do

]ago de Tiberiade, onde pescava, foi, certo dia, designado por

Cristo para ser a pedra angular da construgao do future. An-

teriormente "pedra bruta", ele sera, desse memento em diante,

a "pedra ciibica" disso que os gregos chamavam de eclesia,

ou seja, "reuniao", e que traduzimos por "Igreja", devido a

religiao.

E Cristo Ihe diz: "Antes que o galo cante tres vezes, tu

me negaras".

Quantas vezes nao negamos nos a profecia do "galo" ?

Vos sois desculpavel, Pedro ~ Sao Pedro —, base da nova

civiliza9ao e dos tempos melhores, homem advertido, que acre-

ditava firmementc num futuro brilhante; Pedro, apostolo de-

signado e seguro de sua missao, nao hesitou, na noite das dl-

ficuldades e diante da incerteza, nao teve medo de declarart

"Nao conheQo o Cristo; nao tcnbo nada em comum com ele !"

Ora, Cristo era o grande arquitetc desse imenso edificio

cuja solidez iria desafiar as intemperies e os assaltos atraves
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dos seculos e Pedro era o ponto de partida dessa era diferente

•das outras, o proprio catalizador dessa obra alquimica que de-

veria transformar a humanidade.

O galo enoontrava-se la apenas para cantar. Dava um
aviso: o amincio de um proximo nascer do sol, o sinal da au-

I'ora enquanto ainda era noite escura e se duvidava da luz.

Que mais poderia nos dizer o "galo" de Nostradamus ?

Que nos dira o futuro ?

.***

A poesia e apenas estilo: a arte de apresentar as coisas

vistas de cima.

Para executar o que quer que seja, convem que sejamos

praticos,

Queremos construir e temos o dinheiro e o terreno. Acha-

mos que e possivel encontrar alguem para conduzir os traba-

Ihos, esse "catalizador" que age praticamente por sua presen-

ga. E OS operarios ?

Os operarios sao os dedos que fazem o que foi concebido

pelo cerebro. Sao a "mao-de-obra" e seu conjunto chama-se

justamente a "mao-de-obra". Assim como nossas maos, estao

sempre prontas a desenvolver sua habilidade, Nunca estao

muito longe; sao o povo, o verdadeiro povo que quer evo-

luir e que evoluiu, que ama a evolugao e nao tem medo da
mudanya, encarando-a com coragem.

O operario esta sempre pronto, disposto a trabalhar. Po-

demos fazer algo sem ele ?

Nao serao aqueles que nao tem necessidade de nada que
quererao uma mudanga para melhor ou que ousarao cooperar

com uma obra nova, Estao satisfeitos com o que existe: por

que, entao, ajudariam a mudar um estado social sobre o qual

se apoia sua situagao, no qual se baseiam suas esperan9as, so-

bre o qual esta fundada sua familia ? Eles nao sao loucos:

eles acham, e com tocla razao, que essa mudanga seria para

pi or..
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Os fariseus e os romanos nao queriam o cristianismo : e

compreensivel. E o cristianismo foi feito pelo povo.

£ sempre a mesma coisa.
^

E e tao verdade isso que alguns, sem duvida, que tenham
refletido um pouco mais que os outros, mas desprovidos de

pontes de referenda para guiar suas reflexoes, fazendo apelo

mais a sua imagina^ao da que a seu senso pratico, chegaram

a pensar que, para que o mundo mudasse, seria preciso um
Cristo.

O Cristo — do Evaugelho — aparece apenas uma vez na

humanidade. As condi96es que criam a necessidade da vinda

de um arquiteto dessa grandeza para realizar uma obra par-

ticularmente litil podem ser parecidas, mas nunca sao iden-

ticas.

Embora muitas vezes a obra parega sobre-humana, nem
sempre exige um Cristo para que seja realizada. A famosa re-

nascenga do seculo 12, epoea muito confusa, barbara, aconte-

ceu sem nenhum Cristo: ninguem pensou, alias, que seria pre-

cise alguem desse tipo.

Mas o que e sempre preciso e um piano. Nenhum mestre

de obras aceitaria o encargo de dirigir os operarios se o ar-

quiteto nao Ihe desse a planta da construpao a ser executada.

A planta da sociedade do futuro ~ do mundo novo —
existe ?

Aqueles que, num passado remoto, temiam que o fio de

Ariadne da civilizagao pudesse se perder algum dia; que, pen-

sando nisso, construlram as piramides, resistentes ao tempo e

visiveis de longe; aqueles que pensavam mais na humanidade

que em si mesmos, tiveram a precaugao de elaborar essa planta

pacientemente, escrupulosamente, e de lega-la a outros que,

pouco a pouco, de mao em mao, quase que automaticamente,

encarregar-se-iam de faze-la chegar a quem dela pudesse se

servir ?

Nisto estA todo o problema.

*
**

'I

\

Somente as profecias — essas que tern um carAter de "di-

retrizes" em relagao a isso — podem nos trazer algo de positive).

Qual sera, amanhd, o clesiino dos povos ?

Nesses mementos de angustia, lembremo-tios do velho ada-

gio dos latinos: orhe fracto spes illassa ! Ele exprtme o maximo
do otimismo estoico: mesmo se a terra explodisse, a esperanga

permaneceria infacta !

Eis como e preciso encarar o futnro,

Eis como a esperanga permanece tenaz no fmido do co-

ragao, apesar dos termos alarmantes das profecias !

£ claro que nao pode haver mudanga sem que algo seja

quebrado, sem que se tenha que abandonar algo precioso.

Podemos nos entristecer, chorar — e humano; e o homem,
por viver uma vida concreta, nao pode separar-se facilmente

daquilo que ama,

Mas o amor tem necessidade de que o objeto amado es-

teja sempre presente para poder manter seu ardor ?

O amor nao esta alem do concreto ?

O amor nao tem muito mais de recordagao que de reali-

dade ?

E muito natural que amemos o passado. E nada mais \6-

gico que aspiremos ao futuro,

Todos nos somos os homens de amanha. Nosso passado e

apenas a garantia dc nosso futuro.

E nosso passado existe; cstamos enraizado.s nele.

Devemos entao nos desesperar ?

O que pudemos fazer ontem podera ser feito amanha ?

Ou seremOS incapazes disso ?

Que podemos fazer, entao ?

Esperemos o amanha — , o amanha pode ser maravilhosa-

mente esplendido.

Sao Joao declara no inicio de seu Evangelho que vem
prestar testemunho da "luz". Com efeito, ninguem e "a luz",

senao o Otitro ~, o que traz em suas maos o facho luminoso.
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Alguns conTieceram e outros sabem quern e. Os profetas sem-

pre falaram em seu iiome, nem sempre nomeando-o; ma.s dci-

xavam que se compreendesse quern era.

E Sao Joao, assim como alguns outros, tem^ ole pr-dprio,

um nome que Ihe permite entrar onde e precise).

E ai vemos a claridade que ilumina o mundo, que torna

lucido o future e que confirma todas as esperangas.

Sao Joao tambem e desses que nao se ropetem na historia

da hiimanidade.

Sao Joao nao e so um profeta, e o guia dos profetas,

Os sao Malaquias, os Nostradamus, sao filhos de Sao Joao.

Os Ezequiel, os Jeremias e os Isaias sao os irmaos de Sao

Joao.

Todos OS anunciadores do futuro, apesar de seu estilo ca-

tastrofioo, apesar de suas expressoes amedrontadoras e apesar

de suas terriveis ameagas, nao sao os semeadores de panico

que parecem.

Olhem bem. Examinem bem, Eles tambem estao conven-

cidos de que, mesmo se a Terra explodir, sua esperaiiga per-

manecera tenaz.

Entao, por que pensariamos dlferentemente ?

'^
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